
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
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  أخبار وواقع القدس
  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩ نيسان /٢
  
  
  
  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على
 
 

 

 
 

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

  االردن والقدس

    ُالملك يعيد الزخم واألولوية للقدس والقضية الفلسطينية على طاولة القرار العربي •

    حل الدولتين موقف أردني ثابت تجاه القضية الفلسطينية: البخيت •

ف الملك تجاه القدس عكس نفسه على مقررات موق: "الدستور"حاتم عبد القادر لـ  •
    قمة تونس

  شؤون سياسية

    األردن لن يقبل بحلول أحادية في القدس: الفايز •

    عربيا ردا وتستوجب شرعية وغير مدانة البرازيل خطوات : الفلسطيني القدس وزير •

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

    لطة الفلسطينية تدرس احتمال قطع العالقات مع البرازيل والمجرالس •

ًالوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ستبقى عنوانا أردنيا واضحا: ابو كركي • ً ً    

  
  اعتداءات

    "شعفاط"ًاالحتالل يهدم بركسا للمواشي في : القدس •

    االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة •

  
  شؤون مقدسية

    سنصلي في األقصى رغم أنف االحتالل: بريالشيخ ص •

    القدس؟ أراضي اإلسرائيلي االحتالل اغتصب كيف •

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

  

  
  
  
  
  



 
٣

  تقارير
  

    )قمة تونس(األردن يفرض المشهد الفلسطيني على  •

    نهاء حل الدولتينخطوات إسرائيلية متسارعة إل…عشية االنتخابات •

  

  فعاليات

    متقاعدو القوات المسلحة يثمنون مواقف الملك بالدفاع عن القدس •

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

    نقف خلف الملك في مواقفه الوطنية والقومية واإلنسانية: "اإلسراء" •

ًجا هاشميا عريقا وتاريخيا في حماية القدسالملك يرسم نه: "العربية المفتوحة" • ً ًً    

    مواقف الملك تجاه القدس مشرفة: جامعة إربد األهلية •

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

  

  آراء عربية
  

    فلنشعل قناديل صمود القدس •

  

  

  آراء اجنبية مترجمة

    في القدس بمساعدة حكومية" غابة السالم" على االستيطانية تسيطر" إلعاد: "هآرتس •

  

  

  اخبار باالنجليزية
  

The two Kings: tête-à-tête    

Sustaining the presence of Palestinians in East Jerusalem    

Palestinian minors from Jerusalem say they were severely beaten during 
detention    

    

Palestinian minors from Jerusalem say they were severely beaten during 
detention    



 
٤

  االردن والقدس

 ُالملك يعيد الزخم واألولوية للقدس والقضية الفلسطينية على طاولة القرار العربي

ّليس من أولوية تتقدم على القدس في وجدان وعقل جاللة الملك عبد اهللا الثاني، ذلك أن جاللته 
نى الكبير الذي تشكله المدينة المقدسة كعقيدة وبوصلة للعرب والمسلمين، ويرى في الدفاع عنها يدرك المع

  .ًوحمايتها واجبا وأمانة ال تنازل عنهما مهما تعاظمت الضغوط

لقد سعى جاللة الملك إلى إعادة أولوية القدس والقضية الفلسطينية على طاولة وأجندة القرار 
ً أعمال القمة العربية مؤخرا في تونس، حيث وضع جاللته أمام إخوته ملوك العربي، وهو ما تحقق خالل

وقادة الدول العربية األولويات التي تعظم من العمل العربي المشترك، وعليها يمكن البناء وااللتفاف وال 
يتقدم عليها شيء، وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف القدس ودعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

  .«األونروا«فلسطينيين ال

ّوبصوت واضح، يجسد صوت الحكمة والعقل ونداء الضمير لألشقاء، يؤكد جاللته أن األمة  ّ ُ
يواجهها مصير صعب، في حال بقيت على هذا النحو من االنقسام، ولذا يشير بأن التجارب أثبتت خالل 

 أي دولة منفردة أن تدافع عن السنوات الماضية بأن تحدياتنا العربية عابـرة للحدود، وليس بإمكان
 .مصالحها وتواجه األطماع والتدخالت الخارجية وتنعم بـازدهارها دون عمقها العربي

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

القضية العربية المركزية واألولى، فال أمن وال استقرار وال ازدهار في المنطقة دون حل عادل ودائم لها 
 ١٩٦٧يلبي طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 

  .حل الدولتين ومبادرة السالم العربية وقرارات الشرعية الدوليةوعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى 

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

  .والدفاع عنها

ُف في األردن خلف جاللته متماسكين مؤمنين بأن القدس أغلى من الروح، ودونها المهج ونق
ُتفدى، ولن نقبل المساس بها أو أي محاولة هنا أو هناك لتغيير الوضع القائم فيها، وعلى كل من لديه 

ذن وكنائس ًأجندة حيالها، أن يراجع نفسه ويقرأ التاريخ جيدا، حيث كانت بنادق جيشنا العربي تحرس مآ
َالمدينة وتذود عنها ببسالة، وقد جبل تراب القدس الطهور بدماء أبطالنا الذين سنبقى على عهد الوفاء  ُ

  .ألرواحهم، منافحين مدافعين عن أولى القبلتين مسرى النبي ومهد المسيح عليهما السالم

  ١٤ص/٢/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 



 
٥

  ضية الفلسطينيةحل الدولتين موقف أردني ثابت تجاه الق: البخيت
 

 أكد رئيس مجلس األعيان باإلنابة معروف البخيت، موقف األردن الثابت بقيادة جاللة –ّعمان 
ٕالملك عبداهللا الثاني تجاه القضية الفلسطينية، المتمثل بحل الدولتين وفق القرارات الشرعية الدولية، واقامة 

  .اصمتها القدس الشرقية وع١٩٦٧دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 

ًوأضاف خالل لقائه أمس وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، برئاسة سكرتير لجنة الشؤون 
الخارجية والدفاع والقوات المسلحة أوليفييه تشيغولوتي إن العالقات األردنية الفرنسية تاريخية وعميقة، 

  .عم الفرنسي لمملكة في مختلف المجاالتًعلى مختلف المستويات القيادية والحكومية والشعبية، مثمنا الد

وأشار بحضور رئيسة لجنة الصداقة األردنية الفرنسية في مجلس األعيان العين هيفاء النجار، 
ًوالسفير الفرنسي لدى المملكة دافيد بيرتولوتي، إلى المواقف المشتركة بين البلدين، وخصوصا ما يتعلق 

 .الرئيس إلحالل السالم بالمنطقةُبالقضية الفلسطينية التي تشكل المفتاح 

ًودعا البخيت، االتحاد والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه المملكة التي تلعب دورا كبيرا في إحالل  ً
  .السالم بمنطقة الشرق األوسط

، ”قطب االستقرار في الشرق األوسط“ّمن جانبه، قال تشيغولوتي إن األردن بالنسبة لبالده يشكل 
 .ف إلى جانبه، وتنظر إليه كشريك استراتيجي في المنطقةوأنها تق

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

. ً اإلسرائيلي ولد مشاكل ليس فقط لمنطقة الشرق األوسط، بل ألوروبا أيضا–العربي أن عدم حل الصراع 
  )بترا(-

  ٨ص/٢/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

  موقف الملك تجاه القدس : "الدستور"حاتم عبد القادر لـ  

 عكس نفسه على مقررات قمة تونس

 مية في القدسقال الوزير السابق وعضو مجلس االوقاف والشؤون والمقدسات االسال - عمان
ً أن الخطاب األردني الذي عبر عنه جاللة الملك عبداهللا الثاني بأن القدس خط أحمر، أيا حاتم عبد القادر

كانت الضغوط عكس نفسه على مقررات القمة في تونس، حيث تضمنت هذه المقررات الثوابت العربية 
مين وحدهم دون غيرهم والتأكيد على تجاه مدينة القدس والمسجد األقصى المبارك، باعتباره يخص المسل

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



 
٦

خاصة فيما يتعلق بمقاطعة اننا نرى في مواقف جاللة الملك » الدستور«واضاف في تصريح لـ  
زيارته لبعض الدول التي حاولت نقل سفاراتها إلى القدس هو نموذج يجب أن يحتذى من كل الدول 
ًالعربية واإلسالمية، ألن جاللة الملك بهذا اإلجراء قد رسخ مبدًأ أساسيا يربط السياسة الخارجية والعالقات 

 وقال ،نأمل أن ترى مقررات قمة  .ارها مدينة محتلةالخارجية بمواقف الدول تجاه مدينة القدس باعتب
تونس النور وأن تتلمس طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وأن تتعامل الدول العربية بلغة المصالح في عالقتها 

   .الدبلوماسية واالقتصادية والتجارية من أجل تأكيد الحق الفلسطيني والتأكيد على عروبة مدينة القدس
األردن بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني جهوده الحثيثة على كافة األصعدة والمستويات ونأمل بأن يواصل 

وأن يتحمل مسؤوليته الدينية والتاريخية والقانونية باعتباره صاحب الوصاية الهاشمية من أجل الدفاع عن 
اإلسالمية أن تساعد ً كما نأمل أيضا من الدول العربية و .عروبة القدس وحماية المسجد األقصى المبارك

األردن والسلطة الفلسطينية في جهودهما من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية وقضية القدس وأن ال 
يترك األردن والفلسطينيين وحدهم في مواجهة صفقة القرن التي أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني رفضه 

  .ذي يتعرض له األردن والسلطة الفلسطينيةالقاطع لها، رغم كل الضغوط ورغم كل الحصار االقتصادي ال

  ١ص/٢/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  شؤون سياسية

  األردن لن يقبل بحلول أحادية في القدس: الفايز

 بحث رئيس مجلس االعيان فيصل الفايز، مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبد اهللا -الرياض 
قات االخوية االردنية السعودية والبناء عليها في مختلف  اليوم االثنين في الرياض، تعزيز العال آل الشيخ،

  .المجاالت، والسيما السياسية واالقتصادية والبرلمانية

وفيما يتعلق باألوضاع السياسية التي تمر بها األمة العربية، اكد الفايز ضرورة إنهاء ... >>
 حل الدولتين وقرارات الشرعية األزمة السورية، وحل القضية الفلسطينية، حال عادال وشامال على اساس

الدولية ومبادرة السالم العربية، ألنها مفتاح الحل لصراعات المنطقة كافة، وان اي حلول للقضية 
الفلسطينية، ال تمكن الشعب الفلسطيني من اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هي 

  .حلول عدمية ومرفوضة

 حلول احادية تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس، وقال ان االردن لن يقبل باي
ويرفض كذلك اي حلول على حساب االردن وثوابته الوطنية، وسيستمر بدوره التاريخي والديني في رعاية 

  >> ....المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، انطالقا من الوصاية الهاشمية عليها



 
٧

إن العالقات السعودية االردنية عالقات : سعودي الدكتور عبد اهللا آل الشيخوقال رئيس مجلس الشورى ال
عميقة وراسخة وتاريخية متجذرة، وهناك قواسم كبيرة بين البلدين والشعبين تعزز هذه العالقة وتدفعها الى 

  .االمام باستمرار، وهي عصية على االختراق أو العبث

 قيادة البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا ذات االهتمام واشار الى التنسيق والتشاور المتواصل بين
  >>....المشترك، والحرص على تعزيز العالقات الثنائية ودفعها لالمام

  ٧ص/٢/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  عربيا ردا وتستوجب شرعية وغير مدانة البرازيل خطوات : الفلسطيني القدس وزير

 
 التنفيذيــة اللجنــة عــضو الحــسيني، عــدنان أدان – األناضــول – أرنــاؤوط الــرؤوف عبــد – القــدس

 في دبلوماسية بصفة تجاري، مكتب افتتاح البرازيل قرار القدس، شؤون ووزير الفلسطينية التحرير لمنظمة
 الــوزراء رئــيس برفقــة المحتلــة، المدينــة فــي البــراق حــائط زيــارة البرازيلــي الــرئيس ونيــة القــدس، مدينــة

  .نتنياهو بنيامين اإلسرائيلي

 الخطـوات إن ،االثنـين اليـوم األناضـول، لوكالة منه نسخة أرسل مكتوب تصريح في الحسيني وقال
 شـعبنا حقـوق علـى ًواعتـداء الدوليـة، الـشرعية لقـرارات وصريحا فظا انتهاكا تمثل المسبوقة غير" البرازيلية

  ".األبدية عاصمته في الفلسطيني

  .القدس في دبلوماسية بصفة تجاري مكتب افتتاح أمس أعلنت قد البرازيلية الخارجية وزارة وكانت

 إن األناضـول لوكالـة منـه نـسخة أرسـل مكتـوب تـصريح فـي اإلسـرائيلي الـوزراء رئـيس مكتب وقال
 األقـصى للمـسجد المالصـق البـراق حـائط ،االثنـين اليـوم مـساء سـيزور بولـسونارو جـايير البرازيلي الرئيس
  .نتنياهو مينبنيا اإلسرائيلي الوزراء رئيس برفقة

 هـو المحتلـة، الـشرقية القـدس فـي البـراق حـائط وزيـارة التجاري المكتب افتتاح إن" :الحسيني وقال
  ".الشرقية القدس لضم المشروعة غير اإلسرائيلية المحاوالت مع انجرار

 نـصت التـي الدوليـة الـشرعية بقـرارات االلتـزام ٕوالى قراراتها عن التراجع" إلى البرازيل الحسيني ودعا
  ".شرعي وغير والغ باطل لها اإلسرائيلي االحتالل وأن محتلة مدينة هي ١٩٦٧ بحدود القدس أن على

 قمتهــا عقــدت التــي العربيــة الــدول مــن وحاســما واضــحا ردا تــستدعي" البرازيليــة الخطــوات إن وقــال
  ".تونس في أمس

 مــن األحــد أمــس يــةالعرب القمــة أمــام كلمــة فــي حــذر قــد عبــاس محمــود الفلــسطيني الــرئيس وكــان
 تلــك إعــالم الجميــع مــن يــستدعي مــا القــدس، إلــى ســفارتها لنقــل العــالم دول بعــض دفــع إســرائيل محـاوالت"



 
٨

 مـع واالقتـصادية الـسياسية مـصالحها تعـرض وأنهـا الدوليـة، والـشرعية الـدولي القـانون تخالف بأنها الدول
  .بذلك قامت ان والخطر للضرر العربية الدول

  ١/٤/٢٠١٩ناضول وكالة أنباء األ

*** 

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

 
 فـي تجـاري مكتـب فـتح البرازيلـي الـرئيس إعـالن الـزبن ابـراهيم البرازيـل لـدى فلـسطين سفير وصف

 ًموضـحا ".محتلـة القـدس ألن شـعبنا، حقوق على مشروع غير واعتداء الدولي، للقانون المخالف"بـ القدس
 المدينــة إلــى البرازيليــة الــسفارة نقــل إلبطــال الجهــود بكــل قيامهــا الفلــسطيني الدبلوماســي الــسلك محــاوالت
 .المقدسة

 فـي مكتـب فـتح أن البرازيلـي الجانـب إبـالغ تم إنه االثنين، اليوم صحفي تصريح في الزبن وأضاف
 أكثـر مـدى علـى البرازيـل وأن خاصـة الـسالم، عمليـة يـساعد لن دبلوماسية، بصفة يكن لم إن حتى القدس

 .السالم عملية دفع في تساهم ًعاما ٤٠ من

 العربية، الجامعة إلى المشروع هذا نقل سيتم أنه الزبن ابراهيم البرازيل لدى فلسطين سفير وأوضح
 تحقيـق أجـل مـن المتحـدة واألمـم المغـرب، ملـك يترأسـها التي القدس لجنة ًوأيضا ،اإلسالمي العالم ومنظمة
  .الشريف القدس وعاصمتها فلسطين على وسيادتنا استقاللنا

 ١/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  السلطة الفلسطينية تدرس احتمال قطع العالقات مع البرازيل والمجر
 

أعلن نائب وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون العالقات المتعددة عمار : رام اهللا -.ب. ف. أ
لسطينية تدرس إجراءات قد تصل الى قطع العالقات مع البرازيل والمجر، حجازي االثنين أن السلطة الف

 .بسبب موقفيهما من مدينة القدس

وأعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو األحد فتح مكتب دبلوماسي يعنى بالشؤون االقتصادية 
  .في القدس، بينما افتتحت المجر مكتب تمثيل تجاري الشهر الماضي فيها

 وزير الخارجية الفلسطيني لوكالة فرانس برس إنه تم استدعاء السفيرين الفلسطينيين وقال نائب
  ".لبحث أسس جديدة للعالقة بين الدولتين"في البلدين 

قطع العالقات "وأكد نية السلطة الفلسطينية اتخاذ إجراءات بحق الدولتين قد تصل إلى مستوى 
  ".معهما
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لى القدس على أسئلة صحافيين برازيليين حول استدعاء ورد بولسونارو االثنين خالل زيارته ا
نحن ال نريد اإلساءة إلى أي شخص، نريدهم أن يحترموا استقاللنا ولهم حق "السفير الفلسطيني قائال 

  ".التذمر

لو كنت سأطلق مفاوضات مع إسرائيل . ما أريده هو أن يتم احترام الحكم الذاتي إلسرائيل"وأضاف 
  ". سفارة؟ في القدساليوم، فأين سأفتتح

لدى السلطة الفلسطينية مما قامت بها البرازيل والمجر، موضحا " تخوف جدي"وأشار حجازي إلى 
  >>..".انتهاكا لألسس التي ينظر إليها القانون الدولي لمدينة القدس الشرقية"أن مثل هذه القرارات تشكل 

بكى في القدس الشرقية المحتلة من جهة أخرى، زار الرئيس البرازيلي عصر االثنين حائط الم
برفقة نتانياهو، وهي المرة األولى التي يقوم فيها رئيس دولة بزيارة إلى المكان برفقة رئيس الوزراء 

   .اإلسرائيلي

   .وينظر غالبا الى هذه الزيارات على أنها موافقة ضمنية على السيادة اإلسرائيلية على الموقع

  ٢/٤/٢٠١٩ايالف 

***  

ًوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس ستبقى عنوانا أردنيا واضحاال: ابو كركي ً ً 

ًأولى الهاشميون مدينة القدس جل اهتمامهم، وبذلوا جهودا مضنية في  -   قاسم الخطيب-معان  ُ
  .حماية ورعاية األماكن المقدسة فيها، فكان بيت المقدس موضع االهتمام في الثورة العربية الكبرى

ة الحسين بن طالل الدكتور نجيب أبو كركي، أن األردن قام بدعم ومساندة وأكد رئيس جامع
؛ وذلك )السياسية واالقتصادية واالجتماعية(القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع األصعدة 

و من منطلق إيماننا بقيادتنا الهاشمية الصادق بأن ما تقوم به من جهود اتجاه القضية الفلسطينية إنما ه
وأضاف أبو كركي أن جاللة . واجب تمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها ألمتها العربية واإلسالمية

الملك شدد في كلمته في القمة العربية الثالثينية التي استضافتها تونس أمام قادة العرب أن فلسطين في 
ية الهاشمية على المقدسات وجدان الهاشميين والعرب والمسلمين وليعلم القاصي والداني، أن الوصا

  .ٕاإلسالمية والمسيحية في القدس ستبقى هاشمية لما لها من أهمية عربية واسالمية

وأشار إلى أن القيادة الهاشمية أخذت ومنذ عهد الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية 
رأسها القضية الفلسطينية الكبرى شيخ الثوار على عاتقها دعم جميع القضايا العربية واإلسالمية، وعلى 

ويعد موقف جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسية لسياسة 
  .الدولة االردنية منذ عهد الملك المؤسس

وقال أبو كركي إن جاللة الملك أكد في كلمته أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا األولى، وستظل 
عب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته كذلك حتى حصول الش
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المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا أن جاللة الملك عبر عن استنكارنا ورفضنا لقرار اإلدارة 
 ال األميركية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ونشيد باإلجماع الدولي الرافض له، ونؤكد أن القدس الشرقية جزء

  .يتجزأ من األرض الفلسطينية

إن من أخطر ما يواجهنا اليوم هو انحراف «: وأكد ابو كركي ان جاللة الملك شدد في كلمته
البوصلة العربية عن مسارها وهو التحدي األكبر، فيجب أن تعيد البوصلة اتجاهاتها من خالل وحدة 

ا ضد التطرف واإلرهاب الذي أنتج صراعات الصف والموقف لدولنا العربية ونجدد في هذا الخصوص تحالفن
داخلية اكتوى بنارها عدد من الدول العربية ونرفض التدخالت السافرة في شؤوننا الداخلية من أي جهة 

وبين أبو كركي أن جاللة الملك حينما أعلن عن مطالبته باستمرارية دعم وعمل وكالة األمم . كانت
من قبل المجتمع الدولي ) أونروا(طينيين في الشرق األدنى المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلس

  . واإلسالمي لتستمر هذه الوكالة في عملها خدمة الالجئين الفلسطينيين

واختتم أبو كركي حديثه أننا نقف خلف قيادتنا الهاشمية وندعم توجهاتها نحو القضية الفلسطينية 
ني العربي وستبقى الوصاية الهاشمية على المقدسات والقضايا العربية ولن نقبل أي تهديد لوطننا األرد

  .اإلسالمية والمسيحية في القدس عنوانا أردنيا واضحا لن تتخلى عنه القيادة الهاشمية

   سطام الخطيب

من جانبه أكد عميد كلية مجتمع معان الجامعية التقنية الدكتور سطام الخطيب، أن جاللة الملك 
 الفلسطينية كانت وستبقى الهم األول الذي يشغل الوجدان العربي، وأن أن القضية«عبداهللا الثاني قال 

األساس في التعاطي معها ال بد أن يكون ضمن ثوابتنا العربية، مشددا على أن تبقى القضية الفلسطينية 
  .«القضية العربية المركزية واألولى

لفلسطينية ال يقبل ألي وأوضح الخطيب أن االهتمام األردني بالمقدسات اإلسالمية وبالقضية ا
تشكيك ألنه تاريخ وخير دليل على ذلك قبر الشريف الحسين بن علي الموجود في القدس والشهيد الملك 
المؤسس عبد اهللا األول الذي استشهد على أبواب المسجد األقصى ودماء شهداء الوطن من مختلف 

  .رك اهللا حولهعشائره الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى األقصى الطهور الذي با

واكد الخطيب على أن أبناء الوطن يقفون خلف قيادتهم الهاشمية الماجدة في ظل هذه الظروف 
االستثنائية التي يعيشها العالم والتقلبات السياسية التي نراها تدعم الكيان الصهيوني المحتل لفلسطين 

القيادة الهاشمية ألنها مخالفة لكل العربية والجوالن السورية من خالل القرارات األميركية التي رفضت 
  .األعراف والقوانين الدولية واألممية

الفتا الخطيب الى ان ابناء الوطن يعتزون بقيادتهم الهاشمية بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني 
ابن الحسين حفظه اهللا ورعاه الذي صار على خطى والده الحسين بن طالل في الدفاع عن االقصى 
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االسالمية والقضية الفلسطينية وخير دليل على ذلك إعادة بناء منبر صالح الدين في القدس والمقدسات 
  .الشريف بعد ان تم االعتداء عليه من قبل الصهاينة المالعين

  عبد الرحيم ابو درويش

وقال عضو مجلس محافظة معان الشيخ عبد الرحيم ابو درويش أن تواصل وتحركات جاللة الملك 
ي ابن الحسين ودعمه للقضية الفلسطينية التي تعتبر القضية المركزية واألولى للقيادة عبداهللا الثان

الهاشمية صاحبة الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس أفشلت الكثير من المخططات 
ام ولم وأضاف أن األردن ملتزم بدعم القضية الفلسطينية على الدو. الصهيونية التي تريد تهويد القدس

ًيتأخر يوما عن اإليفاء عن الوقوف معها ودعمها في كافة المحافل الدولية كما من سبقوه من الملوك من 
وثمن ابو درويش كلمة جاللة الملك . قادة بني هاشم الذين امنوا بشرعية القضية الفلسطينية ونصرتها

 عاصمة إلسرائيل ونقل السفارة قرار واشنطن االعتراف بالقدس» استنكاره ورفضه«التي أكد فيها على 
كما اعلن رفضه للقرار . »نؤكد على أن القدس الشرقية جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية«إليها، قائال 

األميركي ضد الجوالن السورية المحتلة وأكد على عروبتها وان هذه القرارات تتعارض مع االعراف والقوانين 
 .الدولية

 هي صمام األمان للسالم في المنطقة إذا أراد العالم السالم الحقيقي في هذه الفتا أبو درويش ان القدس
  .المنطقة، مطالبا بوقف دعم اسرائيل من قبل اإلدارة األميركية التي تتعامل بمكيالين مع القضايا الدولية

  ٣ص/٢/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات

  "شعفاط"ًاالحتالل يهدم بركسا للمواشي في : القدس
 

 جرافــات تابعــة لبلديــة االحــتالل فــي القــدس، تحرســها قــوة عــسكرية، اليــوم االثنــين، بركــسا هــدمت
 .وسط القدس المحتلة شعفاط لألغنام في حي

هـدمت بركـسا لألغنـام  وذكر المواطن موسى عيسى لمراسلنا في القدس ان جرافـات البلديـة العبريـة
رأسـا مـن األغنـام؛ بـدعوى البنـاء غيـر  ٢٠ بحـي شـعفاط يـؤوي فيـه" الـسهل"في أرضه الكائنـة فـي منطقـة 

 .المرخص

 . مترا مربعا٤٠ولفت إلى أن مساحة البركس تبلغ 

ٕبركس للخيل في أرضه بنفسه، حتى يوم األحد المقبل، واال  هدم وفرض موظفو البلدية على موسى
 .سيتعرض لمخالفة ودفع تكاليف هدم جرافاتها
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ــي مــن الطــوب ــل مبن ــركس الخي ــأن ب ــذ وأوضــح موســى ب ــالزينكو من ــغ ٢٠ ومــسقوف ب  عامــا، وتبل
ً مترا مربعا، ويضم غرفة للعلف٧٠مساحته نحو  ً. 

وكانت طـواقم بلديـة االحـتالل اقتحمـت أرض موسـى عيـسى قبـل أسـبوع، وعلقـت إخطـار هـدم علـى 
  .بركس األغنام في أرضه

  ١/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت بالضفة

 
 مـن العديـد الثالثـاء، اليـوم فجـر اإلسـرائيلي االحـتالل جيش شن – اآلن فلسطين – حتلةالم الضفة

 الغربيـة، بالـضفة مختلفـة لمنـاطق وتفتـيش دهـم حملـة خـالل حمـاس حركـة من نشطاء طالت الفلسطينيين
 .المناطق بعض في االحتالل وجنود شبان بين مواجهات اندلعت فيما

 اليـوم فجـر االحـتالل، قـوات مـع انـدلعت مواجهـات خـالل يالحـ بالرصـاص الشبان من عدد وأصيب
 .المحتلة القدس شمال قلنديا مخيم مقابل المطار حي في الثالثاء،

 دون واعتقلـوه مركبتـه، داخـل وهو شاب على النار االحتالل جنود أطلق فقد عيان، شهود وبحسب
 .مصيره معرفة

 فــي االحــتالل قــوات شــنتها مــداهمات حملــة خــالل انــدلعت مواجهــات أن فلــسطينية مــصادر وذكــرت
 جهــة إلــى ونقلتــه خطيــرة، بحالــة وهــو المــصابين الــشبان أحــد اعتقلــت االحــتالل قــوات أن وأضــافت .الحــي

 .مجهولة

 رجب، إبراهيم :وهم عقب كفر قرية في منزلهم مداهمة بعد أشقاء ثالثة االحتالل قوات اعتقلت كما
  ....رجب ونعمان رجب، ويوسف

  ٢/٤/٢٠١٩ اآلن فلسطين

***  

  شؤون مقدسية

 سنصلي في األقصى رغم أنف االحتالل: الشيخ صبري
 

عكرمة صبري، . مع مفتي وخطيب الديار المقدسة الشيخ د"٤٨عرب" خاصة اجراها موقع  في مقابلة 
، وتوالي دعوات "الفصح العبري" ليوم األرض مع فترة األعياد اليهودية وأبرزها ٤٢حيث تتزامن الذكرى الـ

 المزعوم، لتكثيف اقتحام ساحات المسجد األقصى، مع تقديم "الهيكل"جماعات اليهودية ومنظمات ال
القرابين عند ساحة البراق وفي القصور األموية المتاخمة ألسوار األقصى، وقيام سلطات االحتالل بتشديد 

الفلسطينيين، دعا اإلجراءات وفرض القيود وتحويل القدس القديمة الى ثكنة عسكرية وحجب األقصى عن 
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ندعو جميع الفلسطينيين ممن يستطيعون الوصول »:ًصبري للتواجد في األقصى خالل األيام القريبة قائال
إلى مدينة القدس، إلى شد الرحال للمسجد وأداء صالة الجمعة القادمة فيه، رغم كل التضييقات التي 

  ."ديةاعتادت الشرطة اإلسرائيلية تطبيقها، بذريعة األعياد اليهو

وأشار الشيخ صبري، وهو يشغل أيضا منصب رئيس الهيئة اإلسالمية العليا، إلى ملصقات وضعها 
ٕمتطرفون إسرائيليون مؤخرا على أحد أبواب المسجد األقصى تدعوا إلفراغه من المسلمين والقتحامه واقامة 

تنام أيام الجمع، وجميع أيام إن من واجب المسلمين اغ"شعائر دينية يهودية فيه يوم الجمعة القادم، وقال 
  "٤٨عرب"".السنة بإعمار المسجد األقصى المبارك، والمرابطة فيه، حتى يبقى األقصى عامرا بأهله ورواده

  ١٦ص/٢/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  القدس؟ أراضي اإلسرائيلي االحتالل اغتصب كيف

 
 الفلــسطينيين أراضــي علــى للــسيطرة وتــشريعات قــوانين مجموعــة النكبــة قبــل مــا منــذ االحــتالل ســن

 .المستوطنين وتسكين المستوطنات إقامة بهدف واستغلها خاص، بشكل  القدس وفي عام بشكل

 ما القوانين هذه بين من أن تفكجي خليل العربية الدراسات بجمعية واالستيطان األراضي خبير وقال
 نحـو بموجبـه صودر والذي ،البريطاني االنتداب عهد أي ١٩٤٣ لعام ويعود العامة المصلحة قانون يسمى

 ١١٥ عليهــا بنــي فعليــا لكــن مربعــا، كيلــومترا ٢٤ حــوالي أي العــام للــصالح القــدس مــساحة مــن %٣٥
 .مستوطنة

 طــال الــذي والتخطــيط التنظـيم قــانون األخــرى القـوانين مــن أن صــحفي، تـصريح فــي تفكجــي، وذكـر
 رصــيدا لتبقــى منهــا االســتفادة مــن الفلــسطينيون يمنــع خــضراء أراضــي وجعلهــا القــدس أراضــي مــن %٥٢

 .مستوطنة إلى غابة من إسرائيل حولته الذي غنيم أبو بجبل مستشهدا للمستوطنات، إستراتيجيا

 أرضـا يملـك إنـسان فـأي الغـائبين، أمـالك يـسمى مـا فـيخص – تفكجـي وفـق – الثالـث القـانون أما
 .مصادرتها تمفت االحتالل وضعها التي البلدية حدود في يوجد ال لكنه القدس داخل

 حـوالي مـصادرة إلـى أدت االحـتالل اسـتخدمها التـي القـوانين مجمـوع أن الفلـسطيني الخبير وأوضح
  .مربعا كيلومترا ٧٢ حوالي البالغة القدس أراضي من %٨٧

  ١/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  
 

 

  

  



 
١٤

  الكبرى سالقد يسمى ما في ستتركز عنها المعلن االستيطان مخططات ":أريج"

 
 المخططـات ان خليليـة سـهيل "أريج" التطبيقية األبحاث معهد في االستيطان مراقبة وحدة مدير قال
 وحـــدة آالف بخمـــسة تقـــدر والتـــي مـــؤخرا عليهـــا المـــصادقة االحـــتالل ســـلطات أعلنـــت التـــي االســـتيطانية

 علـى العمـل يجـري مخططـات هـي ٕوانمـا االنتخابيـة الحمـالت ضـمن تـأتي ال والـضفة القـدس فـي استيطانية
 .إقامتها في للبدء قريبا بها الخاصة العطاءات طرح سيتم حيث انجازها

 يـسمى ما في ستتركز االستيطانية الوحدات ان االثنين، اليوم صحفي، تصريح في خليلية، وأوضح
 القــدس، جنــوب عتـصيون غــوش ومجمـع زئيــف وجفعـات ادومــيم معاليـه مــستوطنات ضـمن الكبــرى القـدس
 .أسبوع غضون في ستطرح الوحدات لهذه البناء عطاءات ان  إلىمشيرا

 ســيتم صـناعية منـاطق إقامـة تتـضمن االسـتيطاني أرئيـل لتجمـع المخططـات ان إلـى خليليـة وأشـار
 قبــل االســتيطانية للمــشاريع التحتيــة البنــى إنــشاء فــي البــدء إلــى الفتــا قريــب، وقــت فــي عليهــا المــصادقة
  .االحتالل حكومة من ارسمي إقرارها أو عليها المصادقة

  ١/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  تقارير

  )قمة تونس(األردن يفرض المشهد الفلسطيني على 
 

لم يحفل البيان الختامي للقمة العربية في دورتها الثالثين التي  - فتحي األغوات. د- عمان  
 للقمم العربية السابقة، عقدت في تونس بما هو جديد، فالبيان الختامي للقمة مثل غيره من البيانات

  .مجامالت بروتوكولية وتطابق في وجهات النظر فيما الواقع مخالف لذلك

االستثناء في قمة تونس كان ما تضمنه البيان الخاتمي فيما يخص التأكيد على أهمية الوصاية 
ة والمسيحية في الهاشمية التاريخية التي يتوالها جاللة الملك عبد اهللا الثاني، على المقدسات اإلسالمي

القدس الشرقية، وخصوصا المسجد األقصى والحرم القدسي الشريف، ودورها الرئيس في حماية هذه 
  .المقدسات وهويتها العربية اإلسالمية والمسيحية

هذا الموقف العربي الداعم لحق الوصاية الهاشمية على المقدسات يمثل نجاحا للدبلوماسية 
الثاني على الصعيد العربي والدولي في حماية الوجود العربي في  لملك عبداهللاالردنية التي يقودها جاللة ا

  .القدس وحماية المقدسات االسالمية والمسيحية من االنتهاكات االسرائيلية

كان من المتوقع ان تشكل القمة العربية فرصة مواتية : الوزير االسبق الدكتور صالح ارشيدات قال
االطراف المتخاصمة بحضور عدد من القادة العرب لكن الجامعة العربية لم لحدوث مصالحة عربية بين كل 



 
١٥

تحسن اختيار قاسم مشترك اعظم لعمل مصالحة ولو مصالحه اولية أقلها تقود فيما بعد لعالقات تمهد 
  .للمصالحة

واضاف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية كان المؤتمر داعما لمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 
يما يتعلق بالقدس والوصاية الهاشمية وتأكيد الرئيس الفلسطيني على الوصاية االردنية على القدس ف

  .والتعاون فيما يخص القدس أعطى االردن موقفا جيدا

من سكانها هؤالء % ٣٦وواضح ارشيدات ان موضوع القدس وعمقه التي يشكل فيه العرب حوالي 
ردنية وبالتالي اي اختالل في معادلة وجودهم في القدس الغراض يعتبروا اردنيين فهم يحملون الجنسية اال

صفقة القرن او الدولة اليهودية القومية هذا سوف يؤثر على القدس واالردن من خالل اخالء القدس من 
  .العرب وتهجيرهم

أستاذ علم االجتماع السياسي في الجامعة االردنية الدكتور بدر ماضي قال اذا كان هنالك من 
 في هذه القمة فهو اعادة الروح في القضية الفلسطينية وعلى رأسها رمزية القدس كعامل اساسي جديد

ومهم جدا في الصراع العربي االسرائيلي وكمحدد اساسي الي عالقات مستقبلية بين العرب واسرائيل 
  .والفلسطينيين

ني والقضية واضاف ان جديد القمة العربية ان االردن استطاع ان يفرض المشهد الفلسطي
  .الفلسطنية على اجندة واهداف القمة العربية

وأوضح ان النشاط األردني الداخلي والخارجي بقيادة جاللة الملك استطاع ان يفرض فكرة عدم 
  .التخلي عن القدس والتنازل السرائيل، وان تكون جزءا اساسيا من البيان الختامي للقمة العربية

واضاف ان االردن عاد بقوة كجزء اساسي من الحراك الفلسطيني الفلسطيني القائم على ضرورة 
  .المحافظة على االراضي والمقدسات العربية في فلسطين

وأشار الى ان القيادة الهاشمية قادرة على تحديد البوصلة على ما يجري في فلسطنين وموضوع 
ن في مواجهة التعنت االسرائيلي وهذا االمر يتطلب لحمة القدس خاصة، الفتا الى أن االردن سوف يكو

داخلية وتجسير الفجوة في االردن بين الرسمي والشعبي في موقف موحد للحفاظ على المكتسبات التي 
  .حققتها القيادة االردنية

 ٢ص/٢/٤/٢٠١٩الرأي 

***  

  

  

  

  



 
١٦

  خطوات إسرائيلية متسارعة إلنهاء حل الدولتين…عشية االنتخابات
 

إسرائيل دمرت كل االتفاقيات وتنصلت من جميع االلتزامات منذ اتفاق أوسلو، وأن "- اهللارام 
، هذا "ٕاستمرار سياساتها واجراءاتها لتدمير حل الدولتين، جعلنا نفقد األمل في أي سالم يمكن تحقيقه معها

شاركين في جزء من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اول من أمس أمام القادة العرب الم
  ."وفا"القمة العربية الثالثين التي انعقدت في تونس وفقا لما نشرته 

، صعدت إسرائيل وبشكل غير مسبوق من ممارساتها "الكنيسيت"وقبل أيام من إجراء انتخابات 
ٕواجراءاتها القمعية والتعسفية وجرائمها في خطوات متسارعة لقتل حل الدولتين وتعزيز الضم واالستيطان 

 "ج"ا تقدم على ضم المستوطنات الجاثمة على أراضي الضفة الغربية، وضم المناطق المسماة وربم
  .بمباركة من اإلدارة األميركية التي توفر لها الغطاء

قرارات إسرائيل لم تتوقف عند حدود الدولة الفلسطينية بل امتدت إلى الجوالن السوري المحتل 
ن هناك خالل السنوات القادمة، إلى جانب مشروع  ألف مستوط٢٥٠لتعلن عن خطة لتوطين نحو 

 وحدة استيطانية ١٤٠٠استيطاني سيتم المصادقة عليه خالل اليومين المقبلين يتعلق ببناء أكثر من 
بالقدس، عالوة على استمرار الحصار المالي بمصادقة وزير المالية اإلسرائيلي اول من امس على قرار 

ضرائب الفلسطينية بشكل شهري، في المقابل تسمح إسرائيل بضخ  مليون شيقل من عائدات ال٤٢خصم 
األموال إلى قطاع غزة بهدف فصل القطاع عن األراضي الفلسطينية وهو ما يصب في خطة قتل إمكانية 

  .قيام دولة فلسطينية

جملة من التحديات المصيرية أمام القيادة الفلسطينية، مرورا بالتحديات الخارجية وعلى رأسها 
 التي تروج لها اإلدارة األميركية، وجميعها مشاريع مشبوهة عنوانها الضغط واالبتزاز كما "ة العارصفق"

  .الفلسطينية في تقرير لها” وفا“سمتها وكالة 

وأضاف، أن هناك ارتفاعا في وتيرة االستيطان، وأن إسرائيل ال تحتاج الى ما يدفها لزيادة 
 اإلدارة األميركية واعالن الرئيس ترمب فرصتها السحرية لتنفيذ مشاريعها االستيطانية، اال انها رأت في

  .قراراتها االستيطانية في ظل صمت العالم على االستيطان

أشار الى ان سياسة نتنياهو تركز على زيادة العمل في المستوطنات التي توصف بالصغيرة "
ات ثابتة للقضاء على أي احتمال لتكثيفها، كما وانه يعمل على تحويل البؤر االستيطانية الى مستوطن

 ألف مستوطن ٢٢٥ ألف مستوطن منهم ٤٣٠مشيرا ان هناك في الضفة ما يقارب . لقيام دولة فلسطين
في القدس وحدها، ما يؤكد خطورة الصراع حول العاصمة المحتلة وسعي االحتالل الدائم لتهويدها بشتى 

  .الوسائل

إن الرئيس ": منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقاتمن جانبه قال أمين سر اللجنة التنفيذية ل
عباس حذر في كلمته أمام القمة العربية، من أن الخطوة التالية للقرارات واالجراءات األميركية واإلسرائيلية 



 
١٧

هي قرارات بضم أجزاء كبيرة من أراضي دولة فلسطين المحتلة في الضفة الغربية، بمعنى كتل استيطانية 
  ."ي للسكان وليس لألرض، ومن ثم اإلعالن عن دولة غزة تحت راية حماسوخلق حكم ذات

إذا استهدف المشروع الوطني الفلسطيني اليوم فلن يسلم احد، الفتا إلى تأكيد "وأكد عريقات أنه 
عباس على عدم السماح باستمرار الوضع على ما هو عليه، وعدم القبول بفرض األمر الواقع مهما بلغت 

  ."سالمنا لن يكون بأي ثمن، ولن نغادر وطننا، وليتحملوا نتيجة أعمالهم"، مشددا على أن "لغة االبتزاز

أمامنا قرارات ": وفيما يتعلق بالخطوات المصيرية التي تحدث عنها الرئيس الفلسطيني قال عريقات
، ١٩٦٧ للعام مصيرية بمعنى أنه إن لم يلتزموا بما عليهم، وبحدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران

  ."فسنتخذ خطوات مصيرية

من  % ٨٥يشار الى ان جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني تحدث عن ان إسرائيل تستغل 
بما يقارب  % ٤٧ وان "ج"من مساحة مناطق  % ٧٦.٣مساحة فلسطين التاريخية كما وانها تستغل 

 متمركزون في ١٩٦٧عام  الف مستوطن من مستوطنيه المتواجدين في األراضي المحتلة ٢٢٥.٣٣٥
  )وكاالت(- . القدس

  ١٩ص/٢/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

  فعاليات

 متقاعدو القوات المسلحة يثمنون مواقف الملك بالدفاع عن القدس

التقى المدير العام لقوات الدرك اللواء الركن حسين محمد الحواتمة، اليوم االثنين، في  -عمان
  .٢٤قوات المسلحة من دورة الضباط ًوفدا من متقاعدي ال مبنى المديرية العامة،

وثمن المتقاعدون خالل اللقاء، الوقفات المشرفة لجاللة القائد األعلى للقوات المسلحة في دفاعه 
ًعن القدس، وتصديه للمخططات التي تستهدف النيل من القضية الفلسطينية، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا  ً

  .عن الوطن وقيمه، وثوابته الراسخةخلف جاللة الملك عبداهللا الثاني، في الدفاع 

من جهته، قال الحواتمة، إن قوات الدرك ماضية في بناء قدراتها، واالرتقاء بخدماتها المقدمة 
ًللمواطنين تنفيذا للتوجيهات الملكية الحكيمة، مؤكدا أن قوات الدرك تنفذ واجباتها ضمن عملية أمنية قائمة  ً

ًخرى، ويعد المواطن شريكا فاعال فيهاعلى التنسيق مع األجهزة األمنية األ ً.  

 العميد الركن المتقاعد عدنان العمايرة، عن اعتزازه ٢٤وعبر رئيس اللجنة اإلدارية لدورة الضباط 
أن من خدم في المؤسسة العسكرية "ًباألدوار المقدمة من قوات الدرك لحفظ األمن الوطن والمواطنين، قائال 

جهد المبذول الذي تقدمة هذه األجهزة للحفاظ على األمن واالستقرار في واألجهزة األمنية، يعلم حجم ال
  ."المجتمع

  ٨ص/٢/٤/٢٠١٩الغد 



 
١٨

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

أكدت جامعة الشرق األوسط، أن الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية  - عمان
 جاللة الملك عبداهللا الثاني فيها أحد، مهما بلغت قوته وجبروته، وأن تلك والمسيحية حق ال ينازع

ٕالوصاية الشريفة محل تأييد واقرار بمعانيها وأبعادها الدينية والتاريخية والقانونية، وأن األردنيين 
لدولي ٕوالفلسطينين يقفون مع جاللته، والى جانبهم الشرفاء في عالمنا العربي واإلسالمي، وفي المجتمع ا

كله، سواء بحكم مناصرته للحق والسالم، أو بحكم قرارات الشرعية الدولية، التي ال تعترف باإلجراءت 
   إحادية الجانب من قبل االحتالل، أو من قبل داعميه

جاء ذلك في برقية رفعها إلى جاللة الملك رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور يعقوب ناصر 
ء الجامعة ، ورئيسها ، وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية، وطلبة الدين باسمه واسم مجلس أمنا

الجامعة ، وجاء فيها إننا نتوجه بأصدق مشاعر الفخر واالعتزاز، وعظيم المحبة والوالء نحو قائدنا 
المفدى معاهدين اهللا العلي القدير، ورسوله النبي العربي الهاشمي األمين، وسبطه الكريم على الوقوف 

احدا رصينا خلف قيادتكم الحكيمة، ومواقفكم المشرفة تجاه قدس األقداس ومسجدها األقصى صفا و
   ٕوحرمها القدسي وكنائسها المحفوظة في القلوب منذ الفتح العمري والى يوم الدين

...  

وعاهدت الجامعة جاللة الملك على المضي قدما في رسالتها المستمدة من رؤيته السامية للنهوض 
ٕلعالي، والعناية بطلبتها تعليما وتدريبا وتأهيال واخالصا لوطنهم الغالي، ومواكبة لمسيرته بالتعليم ا

  . اإلصالحية والتنموية، وتحصينا ألمنه واستقراره وعناصر قوته اإلستراتيجية

  ٢ص/٢/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

 نقف خلف الملك في مواقفه الوطنية والقومية واإلنسانية: "اإلسراء"
 

ّ رئيس جامعة اإلسراء وأعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة المواقف المشرفة لجاللة ثمن - عمان
الملك عبد اهللا الثاني في الدفاع عن القدس الشريف والمقدسات والوصاية الهاشمية عليها، وفي دعم 

ّنا إذ نثمن ونقدر واضافوا في بيان ان. ٕنضال الشعب الفلسطيني واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
 أن  ًعاليا مواقف جاللة الملك الداعمة لجيل الشباب وتطلعاته وآماله ودعم حقوق اإلنسان لنعاهد جاللته

ًنقف خلف قيادته الحكيمة المظفرة صفا واحدا في كل مواقفه الوطنية والقومية واإلنسانية التي تبعث على  ً ّ
ّما األوفياء المخلصين لعرشه المفدى ولثرى األردن الطيب ّ أن نظل دو الفخر واالعتزاز، ونعاهد جاللته ً
ًوباركوا لجاللة الملك جائزة مصباح السالم وذلك تقديرا لجهوده وسعيه . ّالغالي في ظل القيادة الهاشمية 

  .لتعزيز حقوق اإلنسان والتآخي وحوار األديان والسالم في الشرق األوسط والعالم



 
١٩

 ٢/٤/٢٠١٩/٢الدستور 

*** 

ًالملك يرسم نهجا هاشميا عريقا وتاريخيا في حماية القدس: "ربية المفتوحةالع" ً ًً 
 

ثمنت أسرة الجامعة العربية المفتوحة فرع االردن ممثلة برئيس الجامعة األستاذ الدكتور محمد  - عمان 
النبيلة تجاه ابو قديس وأعضاء الهيئتين األكاديمية واإلدارية والطلبة مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني 

ٍمختلف القضايا وعلى رأسها دور جاللته في الدفاع عن القدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية على حد 
ًسواء، حيث أكدت إدارة الجامعة وأسرتها أنها تقف صفا واحدا خلف الجهود الحثيثة والمواقف الوطنية  ً

وخاصة جهوده الدؤوبة في الذود عن الحق والعربية النبيلة التي يسجلها جاللة الملك عبداهللا الثاني 
الفلسطيني والعربي في القدس والجوالن، فكالهما حق عربي على امتداد التاريخ والتفريط فيهما تفريط 

  .بتاريخ األمة وحاضرها ومستقبلها

ًواكد رئيس الجامعة الدكتور محمد ابو قديس ان الجامعة تقف إجالال واحتراما لهذا اإلخالص  ً
ًالتفاني في خدمة قضايا األمة والوطن، مشيرا الى ان جاللة الملك يرسم نهجا هاشميا عريقا العميق و ً ً

ًوتاريخيا في حماية القدس، كما هو ديدن الهاشميين على مر التاريخ فجاللة الملك لم يتوان عن طرح 
ه األولى قضية القدس في أي محفل دولي أو مؤتمر عالمي أو قمة عربية، ال سيما أن القدس قضيت

  .وأولويته الهاشمية األردنية

كما اكد ابو قديس أن الوصاية الهاشمية تجسد العالقة التاريخية لدور الهاشميين في حماية 
القومية والوطنية الملقاة على عاتق جاللته فهو صاحب الوصاية على األماكن  القدس والمسؤولية

قانونية للحفاظ عليها والتي طالما اكد ان القدس المقدسة في القدس، وله الحق في بذل جميع الجهود ال
  .خط احمر بالنسبة له

  ٢ص/٢/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

 مواقف الملك تجاه القدس مشرفة: جامعة إربد األهلية

 بعث األستاذ الدكتور زياد الكردي رئيس جامعة إربد األهلية، باسمه وباسم أسرة - :المدينة نيوز
حضرة صاحب الجاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين المعظم، لمواقف الجامعة ببرقية تأييد ووالء ل

موالي صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبداهللا الثاني أبن : جاللته المشرفة تجاه القدس، جاء فيها
الحسين حفظه اهللا، بمزيد من الفخر واالعتزاز بمواقف جاللتكم لتعزيز السالم والتآلف اإلنساني، ولتفعيل 

ًمل العربي المشترك، واحياء التضامن العربي دفاعا عن قضايا األمة العربية، واالنتصار للقيم اإلسالمية الع ٕ
ٕواإلنسانية، فإن جامعة إربد األهلية، رئاسة وهيئة أكاديمية وادارية وطلبة، ترفع إلى مقام الحضرة 

 في رعاية المقدسات الدينية، الهاشمية أسمى آيات التحية واإلجالل، وتعرب عن إيمانها بدور جاللتكم
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ًاإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف والتمسك بهذا الدور التاريخي، وقوفا ودعما للمسيرة األردنية  ً
ًحفظ اهللا جاللتكم، قائدا لألردن، .الرائدة، والتي عبر عنها العالم بجوائز السالم واإلخاء اإلنسانيين لجاللتكم

  .قيق أمانيها الكبرىًورائدا للنهضة العربية لتح

 ٢/٤/٢٠١٩المدينة نيوز 

***  

 القدس ستحافظ على هويتها العربية في ظل الوصاية الهاشمية: منتدون 
 

نظمت كلية اآلداب في جامعة الزيتونة األردنية ندوة للحديث حول التحديات والصعوبات  - عمان
دن في حماية المقدسات االسالمية التي تواجهها مدينة القدس أمام االحتالل االسرائيلي ودور االر

وأكد رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدات أن التاريخ وقرارات الشرعية الدولية تؤكد أن القدس . والمسيحية
عربية، وستحافظ على هويتها العربية في ظل الوصاية الهاشمية، يمارس فيها الناس شعائرهم الدينية 

  .االسالمية والمسيحية بكل حرية

خالل لقائه وزير األوقاف األسبق الدكتور هايل داود والدكتور جورج طريف والشاعرة وأضاف 
 وصريح  نبيلة الخطيب أن األردن رقم جيوسياسي صعب في المعادالت الدولية، وأن موقف األردن واضح

  .تجاه القضية الفلسطينية

نفوس أبنائنا بسبب وشدد داود خالل الندوة على أهمية ابقاء قضية القدس حاضرة مستمرة في 
  . خاصة المقدسات االسالمية والمسيحية التهديدات والتحديات التي تتعرض لها

وبين أن األردن هو الدولة العربية الوحيدة التي تضع قضية القدس في أولى أولوياتها، حيث 
ربية والدولية، تكون حاضرة في خطابات وزيارات ولقاءات جاللة الملك عبداهللا الثاني في جميع المحافل الع
وأوضح طريف .حيث أكد جاللته في القمة العربية أن القدس والمقدسات االسالمية والمسيحية خط أحمر

التحديات واألخطار التي تهدد المقدسات المسيحية في القدس الناجمة عن وجود االحتالل ،من استيالء 
لممارس على رجال الدين والراهبات ، واعتداءات مستمرة على المقدسات واألمالك المسيحية، واالرهاب ا

مضيفا أن الوجود المسيحي في القدس موجود منذ القدم، وعند دخول المسلمين للقدس جاءت العهدة 
  .العمرية ونظمت الحياة بين المسيحيين والمسلمين في هذه البقعة المقدسة

لشاعر ليث ، والقى ا»قدس المدائن«وقصيدة » هي القدس«والقت الشاعرة الخطيب قصيدة 
  .«الرجوج»و» القدس العروبية»العويمر قصيدتين نبطيتين بعنوان

وحضر الندوة التي ادارها الدكتور خلدون الحباشنة عميد كلية اآلداب الدكتورة منال حسن 
  .وأعضاء هيئة التدريس والطالب

  ٢ص/٢/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  آراء عربية

 فلنشعل قناديل صمود القدس

  سويدانمحمد

الجميع في األردن وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية والنقابية يعي أن معركة الحفاظ على 
هوية القدس وعلى مقدساتها اإلسالمية والمسيحية معركة شرسة في غاية التعقيد والصعوبات فاالحتالل 

ويجد في عدوانه . نواع العدوان، وينفذ المخططات، لتغيير هوية القدس ومقدساتهااإلسرائيلي يمارس كل أ
هذا كل التأييد من اإلدارة األميركية الحالية وعلى رأسها الرئيس األميركي دونالد ترامب الذي اتخذ من 

  .القرارات والخطوات المؤيدة لالحتالل والعدوان واالستيطان مالم يقم بها رئيس أميركي قبله

وألن عنوان المرحلة في ظل تصاعد مخططات االحتالل هو الحفاظ على القدس ومقدساتها 
وحمايتهما، فإن أي عمل فعلي وحقيقي لدعم المقدسيين والمقدسات من اي جهة سيساهم بتقوية 

  .الصامدين في القدس المحتلة، والذين يتصدون يوميا للمخططات الخطيرة لالحتالل

مهندسون من " سنوات من خالل لجنتها ١٠قابة المهندسين ومنذ نحو وبهذا السياق، ساهمت ن
ٕ بترميم واعمار العديد من المباني في القدس، وذلك لتعزيز صمود وتثبيت "أجل فلسطين والقدس

  .المقدسيين في مدينتهم المقدسة

ع  ، لجم" فلنشعل قناديل صمودها"وهاهي اليوم، تطلق المرحلة الثامنة من حملتها تحت شعار
  .التبرعات لترميم مباني وبيوت البلدة القديمة في القدس

 وحدة سكانية، فيما بلغ عدد ٢٧٣وقد نجحت الحملة في مراحلها السبع الماضية، بترميم 
  . مقدسيا١٢٧١المستفيدين من عمليات الترميم ومشاريع اللجنة في القدس المحتلة 

كالب االحتالل على المدينة المقدسة إن دعم المقدسيين في هذه المرحلة التي نشهد فيها ت
فاألردن يخوض ويقود معركة للحفاظ على القدس ومقدساتها .. ومقدساتها وأهلها، ضرورة وأولية قصوى

وهذه المعركة تحتاج إلى مشاركة كافة المؤسسات الشعبية والنقابية والبرلمانية والتجارية . وأهلها
  .والصناعية من أجل نجاحها وانتصارها

مشاركة في ترميم بيوت البلدة القديمة حيث يواجه اصحابها حصارا المثيل لعدوانيته، عملية إن ال
  .نضالية ستعزز صمود المقدسيين، وستساهم في افشال مخططات االحتالل

.. تعزيز وجود المقدسيين، وتثبيتهم على أرضهم، جزء رئيس في معركة حماية القدس ومقدساتها
دون بأرواحهم وبإرادتهم وبأيديهم لكل االعتداءات والمخططات اإلسرائيلية، فنحن نشهد أن المقدسين يتص

  .ويدفعون ثمنا غاليا من أجل ذلك
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إنهم يحتاجون منا كل الدعم الذي سيساهم في صمودهم وبقائهم، سيما أن االحتالل يحاصرهم 
لن لمسؤولي هذا وهذا هدف مع.. ويمارس شتى أنواع الممارسات العدوانية، بهدف ترحيلهم من أرضهم

  .االحتالل اليخفونه ويجاهرون به يوميا

لهذا نحن جميعا مدعوون للمشاركة في حملة نقابة المهندسين لتعزيز صمود المدينة المقدسة، 
ولنشعل قناديل صمودها التي من المؤكد ستبقى مشتعلة في وجه االحتالل حتى زوال هذا االحتالل الغاشم 

  .والمجرم والفاشي

  ١٣ص/٢/٤/٢٠١٩الغد 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  حكومية بمساعدة القدس في "السالم غابة" على تسيطر االستيطانية "إلعاد" :هآرتس

 
 االثنــين، اليــوم العبريــة، هــآرتس صــحيفة نــشرت – خاصــة ترجمــة – كــوم دوت "القــدس" – اهللا رام

 في القدس، في المناطق من لعديدا تهويد على تعمل التي االستيطانية إلعاد جمعية نجاح عن مطوال تقريرا
 .حكومية بمساعدة وذلك القدس في "السالم غابة" على السيطرة

 التــرويج أجــل مــن "الغابــة" وضــع إلغــاء علــى تعمــل االســتيطانية المؤســسة فــإن للــصحيفة، ووفقــا
 أسـاس ىعلـ توقعهـا التـي االتفاقيـات من العديد تخفي أنها إلى ًمشيرة .االستيطان لصالح مختلفة لمشاريع

 .للخطر "الدولة أمن "تعرض أنها

 أرمـــون" مـــستوطنة ومحـــيط طـــور أبـــو حـــي بـــين ًدونمـــا ٥٥٠ مـــساحة علـــى الـــسالم غابـــة وتقـــع
 الـسياحي للجـذب مركـز إلـى األخيـرة سـنة ١٤ الـ خالل إلعاد جمعية حولتها حيث .القدس شرقي "هانتسيف

 اإلسـرائيلية األراضـي وهيئـة القـدس بلديـة لتتـدخ أن قبـل قانوني، غير بشكل عليها سيطرت أن بعد الواسع
 إصـدار فـي الماضـية الـسنين مـر علـى الجمعيـة مـساعدة علـى اليهودي القومي والصندوق السياحة ووزارة

ــاء تــصاريح ــة داخــل لهــا مواقــع بن ــأثر الغاب ــدفع عطــاءات، أي دون رجعــي، ب ــات وب  بعــشرات ســخية ميزاني
 .الشواكل من الماليين

 ،"إسـرائيل أراضـي دائـرة"و "إلعـاد" بين العالقة حول معلومات "المعلومات ريةح حركة" طلبت وعندما
 .القومية الوطنية والمصالح باألمن وتتعلق سرية المعلومات أن اليمينية المنظمة زعمت

 البلديـة مـن ُطلـب بالقـدس، التخطيط لجنة اجتماع وخالل الماضي االثنين يوم فإن للصحيفة ووفقا
 جمعيـة يـد تحـت لتـصبح إداراتهـا، عـن اليهودي القومي الصندوق يد ورفع "غابة "كـ ةالمنطق تعريف تغيير
 المنطقـة فـي مـشروعها حـول أكثـر إيـضاحات تقـديم الجمعية من الطلب وتم كامل، بشكل االستيطانية إلعاد
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 الغابـة علـى الـسيطرة باألسـاس "إلعـاد" خطـة أن إلـى ًمـشيرة .كامـل بشكل الغابة تسليمها على الموافقة قبل
 .بها محيط ومناطق

 فــي الـوطني داود مدينــة منتـزه إدارة فـي باألســاس يتمثـل إلعــاد جمعيـة نـشاط إلــى الـصحيفة ولفتـت
 سـلوان مـن نـشاطها وتوسـع أخـرى سـاحات تهمـل ال لكنهـا الفلـسطيني، الحي لتهويد المنازل وشراء سلوان

 .القديمة المدينة في التاريخي الحوض كامل إلى

 ثم مفتوحة، عامة منطقة إلى حولوها البداية في أنه بالقدس، األراضي في خبير دأرش سامي وقال
 حــرة ًيــدا إلعــاد يمنحــون واآلن ًمحــدودا كــان األراضــي لهــذه الفلــسطيني االســتخدام فــإن وبالتــالي غابــة، إلــى

 .العامة األماكن على للسيطرة

 مملوكـة تـزال وال ُتـصادر لـم الـسالم غابـات أراضـي بعـض أن هـآرتس، لــ حديث في أرشيد ويضيف
 العامـة والممتلكـات األصول بنقل الدولة قيام على آخر مثال" هذا أن إلى ًمشيرا .للفلسطينيين خاصة ملكية

 القـانونيون المستـشارون يوقفهـا وأن المـرة هذه تنجح أال آمل .إلعاد منظمة قبل من لالستخدام الفلسطينية
 ".الشجعان

ـــت األرض إن يليةاإلســـرائ األراضـــي إدارة وتقـــول  المناقـــصة مـــن اإلعفـــاء بموجـــب للجمعيـــة أعطي
 ".فريد سياحي مشروع إلنشاء"

ــا ــصحيفة، ًووفق ــإن لل ــة مــن قــدمت التوصــيات ف ــع لجن ــوزارة تتب ــسياحة ل ــات لهــا ال ــدة عالق  مــع جي
 .مةالقدي المدينة إلى التلفريك مشروع منها األخيرة السنوات في المشاريع من العديد منحها وتم الجمعية،

 حيـث لالهتمام، مثيرة أخرى تفاصيل عن اإلسرائيلية األراضي وسلطة السياحة لجنة قرارات وتكشف
 .مناقصة بدون األرض على الحصول في إلعاد نجحت

 طلبـت القـضية، بـشأن المحليـة القـدس محكمـة أمام ًالتماسا المعلومات حرية حركة قدمت أن وبعد
 ًأمنيـا حـساس بوضـع مرتبطـة ألنهـا سـرية تبقـى وأن الحركـة ممثلـي حـضور بـدون الجلـسة تكـون أن إلعاد

 .نتائجها معرفة دون المغلقة األبواب خلف القضية جعل ما ًوقوميا،

 علــى يقتــصر ال االســتيطانية إلعــاد لجمعيــة اإلســرائيلية الــسياحة وزارة دعــم فــإن الــصحيفة وبحـسب
 الغابـة، محـيط فـي جديـد زوار مركـز بنـاء القـدس بلديـة جانـب إلـى لهـا ستمول ًأيضا بل فقط، السالم غابة

 دخـل مـصدر سيـشكل ذلك أن إلى ًمشيرة .والبلدية الوزارة من ثمنه نصف سيدفع شيكل، مليون ٤٣ بتكلفة
 .االستيطانية للجمعية جديد

 واستعادتها المنطقة ٕواحياء القديمة القدس تطوير على تعمل إنها ذلك على ردا إلعاد جمعية وقالت
 أجـل مـن العمـل ستواصـل وأنهـا قانونيـة أنـشطتها جميـع أن ًمدعيـة .الـسابق من أفضل ريةحض طبيعة إلى

 .القديمة القدس تطوير
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 األحيــاء بهــا وتحــيط القــدس، وســط فــي الــسالم غابــة تقــع" اليهــودي القــومي الــصندوق قــال فيمــا
 وتعريفهـا ًالحقا ازراعته وتم ،١٩٦٩ عام منذ المدينة في العامة للمناطق المنطقة تخصيص وتم السكنية،

 مفتوحـة كمنطقـة لتطويرهـا القـدس، بلديـة إلـى اإلداريـة مـسؤوليتها نقـل آخـر وقـت فـي وتقـرر غابـة، بأنها
  ".الناس وعامة المحيطة األحياء لسكان

  ٢/٤/٢٠١٩القدس 

*** 

  اخبار باالنجليزية

The two Kings: tête-à-tête 
 
Jawad Anani 
Jordan has never left itself without an Arab depth and back up. In 1956, it was Egypt, and in 
1957 and 1958, it was Saudi Arabia and Iraq. In the 1970s it was the Arab Gulf states until 1988. 
Then, it was Iraq. In 1991, it was also Iraq and the Arab partners to the peace process. In 1992 
and on, it was mostly the Arab Gulf states. In 1999, the Arab world stood up in support of 
Jordan’s new Kingdom under His Majesty King Abdullah. 
Now, Jordan feels denied of such depth by all its neighbours. Yet, Iraq, Egypt and Morocco seem 
to be this new fallback support. In a way, King Abdullah’s recent declarations are pointing to his 
ardent search for an Arab support but within the three big nos, which he had spelled out on two 
occasions in March prior to his trips to Morocco, Italy and Tunisia, where the 30th Arab summit 
was held. 
In addressing the people of Zarqa, he was clear about Jerusalem and the substitute homeland for 
Palestinians in Jordan, and on the historical Hashemite Custodianship of the Jerusalem Christian 
and Muslim holy shrines. 
Zarqa was very much a symbolic choice. This town was the original place where the Arab Army 
was born. Moreover, it is the town that represents the fraternal bonds between Jordanians of both 
West Bank and East Bank origins. In addition, it is the host of the biggest industrial zone in 
Jordan. 
A week later, His Majesty, attired in fatigue uniform, addressed a group of military officers, 
where he spoke with assertion mixed with suppressed anger that there would be no giving up on 
the Hashemite Custodianship of the Jerusalem holy sites. No acceptance of refugee resettlement 
in Jordan, and no to the notion of Jordan becoming the alternative homeland to the Palestinian 
people. 
The King’s address was not symbolic this time, but iconic due to his military attire and to the 
audience he had chosen to address. In a nutshell, he said that he will not, under any 
circumstances, give up on these three issues, no matter what the cost may be. 
What can Jordan do to deliver on these promises and positions? Well, Jordan can do all it can; 
from the use of its moral and goodwill position in the world to the possibility of facing a military 
threat. 
There are many gradual steps in between that could be taken by Jordan if someone wanted to test 
Jordan’s resolve. 
In his meeting with King Mohammad VI in Morocco, the two monarchs made it abundantly clear 
that they are not going to accept interference in their domestic or foreign policies anymore. 
This evangelist alliance with Israel and its apocalyptic prophecies are the myths which belong to 
those who believe in them, but to use them as sorry excuses to rob other people’s rights and 
homes is not acceptable. Not by Jordan. 
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Sustaining the presence of Palestinians in East Jerusalem 
 
Editorial JT 
The 30th Arab summit in Tunis ended its meetings on Monday with the adoption of strong words 
of praise and appreciation for the Hashemite Custodianship over the Islamic and Christian holy 
sites in Jerusalem, especially Al Aqsa Mosque. 
This recognition of the Jordanian role in safeguarding and maintaining the holy places in East 
Jerusalem stands out as among the most important decisions adopted by the Arab leaders at the 
Tunis summit. The Hashemite role in protecting the Islamic and Christian holy places has 
already won international acclaim, recognition and appreciation. Jordan’s 
Jerusalem Awqaf Department has also won recognition as the sole entity that has authority and 
mandate to administer Al Aqsa Mosque. 
These words of appreciation, however, come with a price. 
Protecting the holy places in Jerusalem from Israeli encroachments does not come free, as much 
effort and expenditures are incurred to offset the financial implications. Yet, Jordan has borne the 
brunt of the expenditures associated with its role as the custodian of the holy places, and has 
successfully put its political weight behind this responsibility at a time when Israel continues to 
fight tooth and nail the Hashemite role. 
It so happens that the preservation and protection of the holy places in Jerusalem requires also 
the promotion of the Islamic and Christian infrastructures in East Jerusalem. This noble mission 
cannot also be completed without aiding and supporting the continued steadfastness of the 
Palestinian people belonging to both faiths. The Israeli pressures on Muslim and Christian 
Palestinians to leave their homeland by all means, including the application of stiff 
administrative rules governing their residency, are obviously intended to suffocate the 
Palestinians and drive them away from their homeland. 
An Arab and Islamic fund needs to be created to sustain the continued presence of the 
Palestinians in East Jerusalem. This has become a major policy goal that the Islamic and Arab 
worlds are called upon to adopt as a matter of highest priority.  
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Palestinian minors from Jerusalem say they were severely beaten during 
detention 

  
RAMALLAH, Monday, April 01, 2019 (WAFA) – Two Palestinian minors from occupied East 
Jerusalem said they were severely beaten when they were detained by special Israeli forces, the 
Palestinian Prisoners’ Commission said today. 
It said Mohammad Abu Sneineh, 15, and Qais Basiti, 17, told the commission that they were 
thrown to the ground when they were detained in the plaza of Al-Aqsa Mosque compound in 
Jerusalem’s Old City. 
They were also kicked, punched and beaten with rifle butts after they were taken to the Russian 
Compound police station in West Jerusalem where they were abused verbally and interrogated 
several times to force them to confess to charges levied against them. 
M.K. 

Wafa April 01, 2019 
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