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٤

  القدساالردن 

  خطاب الرحمة واإلنسانية والوئام ديدن األردن: الرزاز
 

يين في المملكة بمناسبة عيد الفصح  هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، المسيح-عمان   
  .المجيد

واكد رئيس الوزراء خالل زيارته امس إلى مطرانية الروم االرثوذكس بعمان يرافقه فريق وزاري   
ولقائه سيادة المطران خريستوفورس عطاهللا مطران الروم االرثوذكس ورؤساء الكنائس والبطاركة واألساقفة 

ّهاشمية تميز على الدوام بنسيجه االجتماعي الواحد الذي يعيش فيه في المملكة، ان االردن بقيادته ال
  .الجميع على مفاهيم المحبة والوئام

إن خطاب الكراهية الذي نراه في العديد من دول العالم، وشاهدناه في نيوزلندا : وقال رئيس الوزراء  
رحمة، مؤكدا ان هذا ديدن االردن، وسريالنكا أخيرا يقابله في االردن خطاب المحبة والوئام واإلنسانية وال

وتاريخه حيث النسيج الواحد الذي تكون عبر التاريخ، ليكون انموذجا بين دول العالم وفي حمل رسالة 
  .السالم والقيم النبيلة

وأكد الدكتور الرزاز أن اصرار االردنيين على الوحدة الوطنية والمحبة والتراحم هو جزء من   
ين نسيجنا االجتماعي المتماسك الذي نفاخر به العالم، بفضل حكمة القيادة الشخصية الوطنية ومن تكو

  .الهاشمية التي تحظى بإحترام العالم أجمع

وشدد على أن االردنيين جميعا يقفون صفا واحدا خلف جاللة الملك عبداهللا الثاني في الدفاع عن   
  .ليهاالقدس والمقدسات اإلسالمية والمسيحية وفي الوصاية الهاشمية ع

وكان سيادة المطران خريستوفورس القى كلمة بالمناسبة، جدد من خاللها المبايعة لجاللة الملك   
 .في الرعاية والوصاية على األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية في القدس

شكر الى ًواكد أهمية الوحدة الوطنية والمواطنة الصالحة والقيم النبيلة في قوة الدولة االردنية، موجها ال
 ).بترا(.االجهزة االمنية على جهودها في حفظ االمن خالل احتفال الكنائس بعيد الفصح المجيد

  ٣ ص٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 
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  شؤون سياسية

 القـضيــة الفـلسطيـنـيــة عـلــى طاولــة مجلـس األمـن اليــوم
 

الفصلية حول القضية الفلسطينية، يعقد مجلس األمن اليوم االثنين مناقشته المفتوحة  - نيويورك 
حيث يستمع االعضاء الى احاطة من رئيسة الشؤون السياسية باالمم المتحدة، روزماري ديكارلو حول 
اخر التطورات في االراضي المحتلة باالضافة الى احاطتين من غيديون برومبرج وندى مجدالني، المديرين 

  ).إيكو بيس الشرق األوسط(الحكومية المشاركين إلسرائيل وفلسطين في المنظمة غير 

ان نيكوالي مالدينوف، المنسق الخاص لعملية السالم في الشرق األوسط ، » الدستور«وعلمت   
  .لن يشارك بسبب وجوده في بروكسل لحضور مؤتمر المانحين للفلسطينيين

 غياب وحدة وقد تحذر، ديكارلو في كلمتها المجلس من أنه قد يكون هناك تداعيات خطيرة بسبب   
باطالع المجلس على العالقة بين ) برومبرغ ومجدالني(فيما سيقوم . المجلس بشأن القضية الفلسطينية

   .حماية البيئة والسالم الدائم في المنطقة وال سيما ندرة المياه في غزة والضفة الغربية المحتلة

االنتهاكات المتكررة للقرار : ومن المحتمل أن يتم خالل الجلسة مناقشة العديد من القضايا مثل  
 بشأن المستوطنات اإلسرائيلية والعنف ضد المدنيين واإلجراءات االستفزازية والجهود الرامية إلى ٢٣٣٤

   .تعزيز المصالحة بين الفلسطينيين واالحتياجات اإلنسانية لغزة

ى المجلس كل ً من األمين العام أن يقدم تقريرا إل٢٣٣٤وكان مجلس االمن قد طلب حسب القرار   
  .عن تنفيذ أحكام هذا القرار«ثالثة أشهر 

 اذار الماضي تقريره التاسع كتابيا إلى ٢٦يذكر ان مالدينوف، قدم في اجتماع المجلس يوم   
 ، وكان هذا هو التقرير الثاني المكتوب حول هذه المسألة، حيث تم ٢٣٣٤المجلس حول تنفيذ القرار 

   .ن العام الماضيتقديم التقرير األول في حزيران م

ويطالب الكثير من الدول االعضاء بالمجلس تقديم تقارير مكتوبة حول تنفيذ اسرائيل للقرار بعد أن   
ضغطت المندوبة االميركية السابقة، نيكي هيالي على االمانة العامة باالمم المتحدة بعدم تقديم تقارير 

تماع على فلسطين فحسب وانما على كافة خطية حول القرار المذكور ومن االعضاء عدم اقتصار االج
 ٢٣٣٤وكانت ادارة الرئيس السابق اوباما، سمحت بتبني القرار رقم . الشرق االوسط بما في ذلك ايران

الخاص بعدم قانونية المستوطنات؛ االمر الذي سمح بتمرير القرار عندما صوتت بالده باالمتناع عن 
  . ترامب الحاليةالتصويت األمر الذي تعارضه ادارة الرئيس

وقد تعرب كلمات الدول المشاركة في الجلسة عن مخاوفها من قرار الرئيس ترامب باعترافه بسيادة   
اسرائيل على الجوالن السوري المحتل وتصريحات نتنياهو االنتخابية حول وعده بعدم قيام دولة فلسطينية، 



 
٦

وفي هذا الصدد، سيتم التأكيد . »ج«نطقة وأن إسرائيل ستضم مستوطنات الضفة الغربية او ما يسمى بالم
  .من قبل اعضاء المجلس، والسيما االوروبية، على حل الدولتين ورفضها لضم الجوالن السرائيل

ومن القضايا الخالفية ايضا بين الطرفين والتي ما زالت امام المجلس، الخالف بين إسرائيل   
 آذار الماضي، ٨مناقشة هذه المسألة في وفلسطين حول تحصيل الضرائب حيث اجتمع مجلس األمن ل

   .ًبناء على طلب العضوين في المجلس، إندونيسيا والكويت

 شباط الماضي، مجلس الوزراء األمني للحكومة اإلسرائيلية عن خطط لتنفيذ قانون ١٧وأعلن في   
  مليون دوالر من تحويالت الضرائب إلى السلطة١٣٩ لمنع حوالي ٢٠١٨اعتمده الكنيست عام 

الفلسطينية، مشيرة إلى ان المدفوعات التي قدمتها السلطة الفلسطينية للفلسطينيين المسجونين بسبب 
   .هجمات ضد اإلسرائيليين وأفراد أسرهم باستخدام أموال الضرائب

وتدعي إسرائيل إن المدفوعات تشجع على المزيد من العنف اال ان السلطة الفلسطينية تؤكد بأن المال 
   .رعاية اجتماعية أساسية تعتني بمواطنيهايمثل سياسة 

، تقوم إسرائيل بجمع األموال نيابة عن السلطة الفلسطينية ١٩٩٤ًووفقا لالتفاقية االقتصادية لعام   
 كامل الضرائب المحصلة إلى   شباط الماضي اعادت السلطة الفلسطينية٢٠وفي . ثم تقوم بتحويلها

وال تدفع السلطة الفلسطينية اآلن لموظفي الخدمة المدنية . راءاتًإسرائيل احتجاجا على التغيير في اإلج
سوى جزء من رواتبهم، وتعهدت مؤخرا، جامعة الدول العربية بمئات الماليين من الدوالرات األمريكية لسد 

وفي الشهر الجاري ايضا، أرسلت فرنسا رسالة رسمية إلى إسرائيل تطلب فيها اإلفراج عن . الفجوة المالية
   .موال، لكن إسرائيل رفضت ذلكاأل

ويؤكد موقف االمم المتحدة، الذي جاء على لسان مالدينوف في اجتماع المجلس في شباط الماضي أن  
االستيالء على األموال يمكن أن يكون له آثار اقتصادية وأمنية وكذلك تأثير على أي حوار سياسي، فيما 

أثير هذا الخالف على الوضع اإلنساني واألمني اعرب معظم أعضاء مجلس االمن، عن قلقهم بشأن ت
   .واالقتصادي، مذكرين باتفاقيات أوسلو

يذكر انه في السابق، حضر صهر الرئيس األمريكي، جارد كوشنر والممثل الخاص للمفاوضات   
الدولية جاسون غرينبالت جلسات ومشاورات المجلس دون تزويد االعضاء بتفاصيل خطة السالم 

 . النـزاع الفلسطيني االسرائيلياالميركية لحل

  ١ ص٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

  

***  
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  نفخر بمواقف الملك عبداهللا الثاني تجاه القدس والقضايا العربية: السفير الكويتي 
 

اكد السفير الكويتي لدى االردن عزيز الديحاني ان بالده وبتوجيهات مباشرة من سمو األمير   
تدعم وتعتز بالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية صباح األحمد الجابر الصباح تؤيد و

 . في القدس

 نظمته جامعة الشرق االوسط بالتعاون مع برنامج حوارات وسط ان االردن  واضاف في لقاء  
بفضل قيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني يقف على ارض صلبة وهو يراعي جميع الظروف االقليمية 

 .ديات ويستطيع ان يتعامل معها بحكمة ومسوؤليةوالدولية والتح

نحن  " وقال. وعبر عن اعتزاز بالده بحكمة جاللة الملك عبد اهللا الثاني وموقفه من صفقة القرن  
بقيادة سمو امير البالد ندعم االردن والقيادة الهاشمية تجاه قضية القدس ولن نتوقف عن الدعم 

 قدسات االسالمية في فلسطين وفي جميع المحافل والمواقف الدوليةواالعتراف بالوصاية الهاشمية على الم

..<<. 

يجب ان يبقى الملك عبد اهللا "وأكد أن استقرار األردن يعني الكويت ودول الخليج قاطبة مؤكدا   
الثاني بهذه المكانة العالمية المرموقة تقديرا لمكانته ومواقفه العظيمة تجاه مختلف القضايا خاصة القضية 

 >>) ...بترا(. "فلسطينيةال

  ٤ ص٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  اعتداءات

  مستوطنون يقتحمون األقصى واالحتالل يواصل مالحقة المقدسيين
 

 اقتحم عشرات المستوطنين، ساحات المسجد األقصى من جهة باب المغاربة -فلسطين المحتلة  
ول الفلسطينيين للمسجد، فيما بحراسة مشددة لشرطة االحتالل التي واصلت فرض التقيدات على دخ

 .اعتقلت خمسة مقدسيين بعد اقتحام منازلهم بالعيساوية وسلوان

 مستوطنا اقتحموا ساحات الحرم القدسي الشريف وقاموا ٣١ووفقا لدائرة األوقاف اإلسالمية، فإن  
ة ومصلى بجوالت استفزازية في ساحات المسجد، وبعضهم قام بتأدية صلوات تلموديه قبالة قبة الصخر

 .المزعوم، قبل أن يغادروا من جهة باب السلسلة» الهيكل«، وتلقوا شروحات عن »باب الرحمة«

 مستوطنا قد اقتحموا ساحات المسجد األقصى خالل أيام عيد الفصح ٢٢٣٠وكان أكثر من  
  .العبري

زلهم وفي سياق التضييق على المقدسيين، اعتقلت شرطة االحتالل خمسة شبان بعد اقتحام منا  
ووفقا لمحامي المركز محمد . في بلدة العيساوية وسلوان، بحسب ما أفاد مركز معلومات وادي حلوة



 
٨

منير معمر عليان، ومحمود ناصر مصطفى، وأيوب أبو : محمود، فإن شرطة االحتالل اعتقلت كل من
الحتالل عن إلى ذلك، أفرجت شرطة ا. »المسكوبية«الحمص، ويونس عليان، وحولتهم للتحقيق في مركز 

 أيام، علما أنها اعتقلته في ساعة متأخرة من ٥الطفل معتز عبد اهللا زيتون بشرط الحبس المنزلي لمدة 
  .مساء أمس األربعاء، من الحارة الوسطى ببلدة سلوان

 فلسطينيا خالل حملة دهم وتفتيش في مناطق ١٤واعتقل جيش االحتالل اإلسرائيلي فجر أمس األحد، 
  .الغربية المحتلةمختلفة بالضفة 

 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى ١٤وبحسب بيان جيش االحتالل، فإن جنوده اعتقلوا   
 .األجهزة األمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود االحتالل

الكريم يونس إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة، مساء أمس األول السبت، استشهاد الشاب عمر عوني عبد 
في مستشفى بيلنسون اإلسرائيلي، متأثرا بجروح أصيب بها قبل نحو أسبوع عند حاجز زعترة جنوب 

، في مستشفى ) عاما٢٠(وقالت الوزارة إن االرتباط المدني أبلغها استشهاد الشاب يونس . نابلس
  .بيلنسون

اص االحتالل اإلسرائيلي وكان الشاب يونس وهو من بلدة سنيريا جنوب شرق قلقيلية، أصيب برص  
  .عند حاجز زعترة، السبت الماضي، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وتم نقله إلى مستشفى بيلنسون

وأعلنت وسائل اإلعالم العبرية صباح أمس األحد، عن اعتقال فلسطيني كان يجهز نفسه لتنفيذ   
  .ي أجريت في نيسان الجاريعملية استشهادية بسيارة مفخخة يوم االنتخابات اإلسرائيلية الت

ّوأفادت معاريف العبرية عبر موقعها اإللكتروني تحت بند سمح بالنشر، أنه تم اعتقال شاب   
 من سكان قرية الزعيم قرب القدس كان يجهز نفسه لتنفيذ عملية ٢٠١٩- ٣-٢٩فلسطيني بتاريخ 

  .اودميماستشهادية بسيارة مفخخة بيوم االنتخابات االسرائيلية بمنطقة معاليه 

ً عاما من سكان الزعيم في القدس، ومن خالل التحقيق اتضح ٢٣ّوقالت، إن الشاب يدعى يحيى أبو دية 
ّوأضافت، أنه تم تجنيد أبو دية، . أنه كان على اتصال مع كبار نشطاء حماس في قطاع غزة عبر اإلنترنت
ستشهادي بواسطة سيارة مفخخة، للقيام بنشاط عسكري ووافق على القيام بمهام واستعد لتنفيذ تفجير ا

وطلب منه مراقبة أفضل نقطة هجوم في منطقة معاليه أدوميم حيث يوجد تركيز كبير لحافالت المستوطنين 
  ).وكاالت.(واتهم الجيش اإلسرائيلي، حركة حماس بالوقوف وراء تجهيز الشاب. والجنود

  ٢٠ ص٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  ٢٠١٤لى مسعف مقدسي بتهمة االعتداء على جندي عام ًاالحتالل يفرض حكما بالسجن ع

 

 ٢٥( الطـوخلي نـضال تحـدي الـشاب اضـطر – جويحـان ديـاال – الجديـدة الحيـاة – المحتلـة القدس
 الحكـم بعـد االحـتالل لـسلطات نفـسه لتسليم ،األحد اليوم المحتلة، القدس شمال عقب كفر سكان من )ًعاما
 .٢٠١٤ عام االحتالل جنود أحد على تداءاالع بزعم شهور ٦ لمدة بالسجن عليه

 العمـر مـن أبلـغ وكنـت القديمـة، البلـدة داخـل مـن اعتقـالي تـم ٢٠١٤ عـام" :الطوخلي الشاب وقال
 مـن أيام وبعد االحتالل، جيش من جندي على باالعتداء تهمة لي المحكمة أصدرت حيث ًعاما، ١٨ حينها
 ".المحاكمة نتهاءا دون بشروط، عني اإلفراج تم األدلة إثبات عدم

 محــاكم مماطلــه وبعــد أنــه نفــسه، تــسليم قبيــل "الجديــدة الحيــاة"لـــ حــديث فــي الطــوخلي وأضــاف
 توجيـه بعـد شهور، ٦ مدة بسجنه ًقرارا شهر نحو قبل صدر ،)ًعاما ٢٥( العمر من بلغ أن وبعد االحتالل،

 .االحتالل جنود أحد على االعتداء تهمة

 أصبت كما االحتالل، جنود قبل من وتوقيف اعتقاالت لعدة تعرضت الماضية السنوات خالل وتابع،
 .األقصى المسجد في ًمسعفا عملي خالل االحتالل برصاص

 المــسعفين اتحــاد" جمعيــة مــسعفي مــن زمــالؤه يــشارك لــن ألنــه حزنــه عــن الطــوخلي الــشاب وعبــر
 ًقـائال بحقـه، الجـائر حـتاللاال حكـم بـسبب المقدسـة المدينة في العام هذا رمضان شهر استقبال في "العرب

 المبـارك األقـصى المـسجد لباحـات الوافـدين المـصلين لخدمـة المـسعفين أصـدقائي جانـب إلى العمل سأفتقد"
  ".القدر وليلة الجمعة أيام باألخص

  ٢٩/٤/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  ٦٧العام منذ فلسطيني طفل ألف ٥٠ يعتقل االحتالل

 

 الناصـر عبـد والمحـررين األسـرى شـؤون هيئـة فـي والتوثيـق اتالدراسـ وحدة رئيس قال – بروكسل
 منــذ القاصـرين الفلـسطينيين األطفـال صـفوف فـي سـجلت اعتقــال حالـة ألـف خمـسين مـن أكثـر إن فروانـة،

  .٢٠٠٠ عام األقصى انتفاضة اندالع منذ حالة ١٦٦٥٥ بينها من ،١٩٦٧ العام

 واقـع علـى وتأثيراتهـا ٕواحـصائيات حقائق ..األطفال اعتقال“ :بعنوان عمل ورقة في فروانة وأضاف
 فـــي األســـرى لنـــصرة األوروبــي للتحـــالف الخـــامس المـــؤتمر خــالل قـــدمها الفلـــسطينية، الطفولـــة ومــستقبل
 واقـع وتـدمير تـشويه تـستهدف ممنهجـة سياسـة إطـار في تتم األطفال صفوف في االعتقاالت أن بروكسل،
  .الفلسطينية الطفولة ومستقبل
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 سـنويا، حالـة ٧٠٠ نحـو ٢٠١٠ – ٢٠٠٠ عـام مـن بلـغ الـسنوية االعتقـاالت دلمع أن إلى ولفت
 إلــى )٢٠١٨-٢٠١١( األعــوام خــالل الــسنوية االعتقــاالت معــدل ليــصل ذلــك بعــد الفــت بــشكل ارتفــع فيمــا

  .ًسنويا حالة ١٢٥٠

 ألسرىا مكانة يعزز بما والمهام، األدوار وتكامل الجهود توحيد إلى المشاركين كافة فروانة، وطالب
ــة ــاحهم ومــشروعية القانوني ــات يفــضح وبمــا عــام، بــشكل كف ــرف التــي والجــرائم االنتهاك ــال بحــق تقت  األطف

  )وكاالت....(الفلسطينيين

  ٣٤ صفحة ٢٩/٤/٢٠١٩الغد 

***  

  تقارير

  تبرز في تقريرها موقف االردن الثابت حيال القضية" الشؤون الفلسطينية"
 

طينية الشهري تأكيد جاللة الملك عبد اهللا الثاني الموقف أبرز تقرير دائرة الشؤون الفلس -عمان
ٌاألردني الثابت حيال مركزية القضية الفلسطينية، وأن القدس ومستقبل فلسطين خط أحمر ال يقبل التنازل 

 .عنه

واشار تقرير شهر آذار الماضي الى تشديد جاللته على أن ال أمن وال استقرار وال ازدهار في 
ُادل ودائم يلبي طموحات الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع المنطقة دون حل ع

 وعاصمتها القدس الشرقية، وتأكيد جاللته مواصلة األردن لدوره التاريخي في ١٩٦٧من حزيران عام 
 .احماية القدس والدفاع عنها، انطالقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية فيه

 في األرضي ٢٠١٩وعرض التقرير النتهاكات االحتالل اإلسرائيلي المتواصلة خالل آذار 
ٍالفلسطينية المحتلة في تحد لجميع المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية، وكان أبرز هذه االنتهاكات 

طفال دون سن  مواطنين فلسطينين، بينهم العديد من النساء واأل٥٠٣ فلسطينيا، واعتقال ٢١استشهاد 
كما عرض القتحامات قوات االحتالل للتجمعات السكنية الفلسطينية بصورة متكررة، ووصلت . الثامنة عشرة

 حادثة اعتداء على ٢٩ في قطاع غزة، و٦ في محافظات الضفة الغربية، و٤٧٥ اقتحاما، منها ٤٨١الى 
 حادثة هدم ضد ١٦ المحتلة،ومختلف مواقع العبادة اإلسالمية والمسيحية في األراضي الفلسطينية

واشار التقرير الى إقرار السلطات االسرائيلية عددا من المشاريع . ممتلكات المواطنين الفلسطينيين
  )بترا. (االستيطانية بهدف ترسيخ الوجود اليهودي بعدد من المدن، وفي طليعتها القدس

  ٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

*** 

  



 
١١

  فعاليات

 شمية على المقدسات بالقدسندوة حوارية حول الوصاية الها
  

نهضة وعي في قاعة مركز الملك عبداهللا " نظم القائمون على مبادرة - )بترا( نيسان ٢٨الزرقاء 
دور الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية " ندوة حوارية بعنوان " الثاني الثقافي في الزرقاء 

  ."والمسيحية في القدس الشريف

ب الرسالة الدكتور حازم قشوع عن الموقف السياسي لجاللة الملك ودعم وتحدث األمين العام لحز
المجتمع الدولي للوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، مشيرا الى 

  .جهود جاللته في المحافل الدولية لتأكيد موقف األردن الثابت تجاه فلسطين

وتطرق أستاذ القانون في جامعة آل البيت الدكتور حمزة الدغمي الى رأي القوانين الدولية 
   والمعاهدات الدولية حول الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

 وتحدث المحامي زياد العرجا عن دور الشباب حول الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية
والمسيحية في القدس الشريف ، فيما بين اللواء المتقاعد صالح الزيود الرعاية التاريخية للهاشميين 

  .للمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

  ٣٢ص/٢٩/٤/٢٠١٩الرأي 

*** 

  والقدس لنا.. كلنا معك : أبناء عشيرة الزواهرة
 

الزواهرة مساء األحد فعالية تضامنية مع نظم ديوان عشيرة  -  اشرف علي–الدستور–الزرقاء  
مواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين تجاه القضية المركزية المتعلقة بالمقدسات اإلسالمية 
والمسيحية في مدينة القدس والوصاية الهاشمية عليها، في مقر الديوان بمنطقة حي نصار في مدينة 

 ."دس لناالق"، و"كلنا معك"الزرقاء، تحت عنوان 

وحضر الفعالية رئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات، والنائب السابق محمد  
الحجوج، ورئيس الديوان مخلد الزواهرة، والشيخ تيسير الخاليلة، والشيخ حمد النايف، وعدد من أبناء 

 .العشيرة وأهالي الحي

لة الملك عبداهللا الثاني بن الحسين في ًوتضمنت الفعالية عددا من الكلمات التي ثمنت مواقف جال 
 .الدفاع عن القدس والوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية

وأكد الحضور على تأييدهم المطلق لمواقف جاللة الملك تجاه القضية الفلسطينية والقدس، كما  
 .لهاشميةأكدوا على وقوف الشعب األردني بكافة أطيافه ومكوناته خلف القيادة ا
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وأبرز الحفل تكاتف الشعبين األردني والفلسطيني ضد األخطار التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها،  
كما أشادوا بالنضال الفلسطيني واألردني والتاريخ الحافل بالمواقف المشرفة تجاه القضية الفلسطينية 

 .والدماء الزكية التي أريقت على ثرى البلدين

 جميع مكونات الشعب األردني ستقف خلف قيادتها الحكيمة لردع جميع وشدد الحضور على أن 
المؤامرات التي تهدف إلى حل القضية المحورية لألمة العربية واالسالمية على حساب الدولتين األردنية 

 .والفلسطينية

  ٤ ص٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

***  

 "سمعا شباب من أجل القد"تونس الملتقى الشبابي العربي يحيي مهرجان 
  

وزارة شؤون الشباب والرياضة التونسية، والمندوبيـة الجهويـة  أحيت –  وفا٢٠١٩-٤-٢٧تونس 
وجمعيـة فـداء لنـصرة القـضية  للشباب والرياضـة المرسـى، بالـشراكة مـع سـفارة دولـة فلـسطين لـدى تـونس،

لتقى الشبابي العربي وجمعية خنشلة الجزائر، الم) لمسات للفنون التشكيلية( الفلسطينية، والجمعية الوالئية
 . في المركز الشبابي بمنطقة المرسى شمال العاصمة تونس) معا شباب من أجل القدس(تحت شعار 

  .وقدمت فرقة أطفال سفارة دولة فلسطين بتونس، عرضا فلكلورية تراثيا على أنغام تراثية

ٕطين، واصـراره كما قدمت فرق شبابية وأطفال من تونس والجزائر عروضا تمجيدا لنضال شعب فلـس
  .على حماية القدس عاصمة دولة فلسطين األبدية

وفي سياق متصل، اختتم مساء اليوم أسبوع التراث والثقافة الفلسطيني فـي دورتـه الثانيـة، بعـرض 
 نظمـت نـدوتين  فيلم وثائقي حول الالجئين الفلسطينيين ومعاناتهم في األراضي المحتلة وفي الـشتات، كمـا

دور المقاومــة فلــسطينيا وعربيــا فــي تحريــر "، والثانيــة عــن "قــرن وســبل التــصدي لهــاصــفقة ال"األولــى عــن 
  ".األرض

وأكد المحاضر عابد الزريعي في محاضرته عـن صـفقة القـرن أنهـا لـن تمـر، بفـضل إصـرار قيادتنـا 
وشعبنا على التمسك بثوابتنا الوطنية وعـدم التفـريط بـأي حـق مـن حقـوق شـعبنا، مـشددا علـى أهميـة دور 

وكان األسبوع الذي أقامه االتحاد العـام التونـسي .مقاومة بكل أشكالها والتي ضمنتها قرارات األمم المتحدةال
للــشغل بالــشراكة مــع جمعيــة شــباب ضــد اإلمبرياليــة والتطبيــع، عــرض فــي اليــوم الثــاني فيلمــا عــن األســرى 

ن، إضـافة إلـى تنظـيم ومعاناتهم في سجون االحتالل، وصمودهم دفاعا عن حقـوقهم وحقـوق شـعب فلـسطي
  .ندوة عن دور اإلعالم العربي في دعم المقاومة وصمود شعب فلسطين

 ٢٧/٤/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
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   ضمن أيام القدس الثقافية"التحضيرات اليهودية الجارية لبناء الهيكل"

 

 علميـة قيمـة، الثقـافي لـشهر نيـسان بمحاضـرة يومهـا) سـورية(خصـصت مؤسـسة القـدس الدوليـة 
 اإلسرائيلي، الدكتور إبراهيم عبد الكريم؛ رئيس التحرير في مركز األرض ألقاها الباحث المتخصص بالشأن

وذلـــك صـــباح األربعـــاء  ،"التحـــضيرات اليهوديـــة الجاريـــة لبنـــاء الهيكـــل": للدراســـات الفلـــسطينية، بعنـــوان
ر الدكتور خلف المفتاح؛ المدير العام بحضو م، في قاعة المحاضرات بمكتبة األسد الوطنية،٢٤/٤/٢٠١٩

ميــرو؛ رئــيس اللجنــة الــشعبية الــسورية لــدعم الــشعب الفلــسطيني،  للمؤســسة، والــدكتور محمــد مــصطفى
اإلسـالمية، ونخـب  الفصائل الفلسطينية، وممثلي سفارات السودان والجزائر وجمهورية إيـران والسادة ممثلي

 .علمية وفكرية وسياسية

َافتتحت الفعالي ّإكرامـا ألرواح شـهداء األمـة، ثـم تبعهـا النـشيدان العربيـان؛  ُة بالوقوف دقيقة صمت؛ُِ ً
بإضـاءة علـى واقـع   المحاضـرة-المدير العـام للمؤسـسة-ثم استهل الدكتور المفتاح؛ . والفلسطيني السوري

ديـدة ، وما تـضمره مـن مخططـات ج"القرن صفقة"القدس في ظل التطورات السياسية المتسارعة، على وقع 
ال بـد مـن التركيـز علـى دحـض مقولـة أن األثـر "الفلـسطينية؛ لـذلك  ترمي لتفتيت المنطقة، وتصفية القضية

اإلمبراطوريـات   لكيان سياسي، يدخل العالم في فوضى حـدود ال نهايـة لهـا؛ فتلـك"صك تمليك" الديني يشكل
ًبنت وتركت آثارا دينية وثقافية مادية، ال يمكن لها أن تكون  لتملك أرض، من هنا يجب مقاربة الفكرة حجة ْ

الكيان الـصهيوني تأسـس بمعطـى القـوة واالسـتثمار فـي "المفتاح إلى أن  ، كما نوه الدكتورً"بدحضها أساسا
 مواجهـة علـى إسـتراتيجية ًالقوى الكبرى، مـستغال حالـة الـضعف العربـي، والتـشرذم الحاصـل مـع غيـاب نفوذ

 .المستوى القومي

االرتبـاط بالقـدس أحـد مقومـات التعبيـر عـن "باإلشـارة إلـى أن   عبد الكـريم محاضـرتهثم بدأ الدكتور
 الــصهيوني، بــصرف النظــر عــن طبيعــة-العربيــة بــشأن قــضية فلــسطين والــصراع العربــي الهويــة القوميــة

ّويعـد دفـاع العـرب عـن القـدس أحـد المعـايير.. االنتماء الديني والمذهبي  الرئيـسة فـي الحكـم علـى االنتمـاء ُ
 .."وهويته العربية للعروبة وفي تجسيد النظرة للمكان، بتاريخه

الصراع على المكان، من خالل المنظور العربـي اإلسـالمي  ًثم انتقل إلى فقرات البحث متناوال خلفية
عـن منزلـة  ًالصهيونية، ثم سرد عددا من األدلة القرآنية والشواهد التاريخية التي تحدثت والدعاوى اليهودية

وثـاني المـسجدين، واألرض المقدسـة،   فـي اإلسـالم؛ فهـي أرض اإلسـراء والمعـراج، وأولـى القبلتـين،القـدس
 ...واألرض المباركة

، ونفــي هويــة "تــشكيل التــاريخ اليهــودي"الراميــة لـــ تــابع المحاضــر الحــديث عــن الــدعاوى اليهوديــة
 لـى تكــوين تــاريخ قـديم متخيــلالــصهيوني ع/درج الفكـر الــديني اليهــودي"فقــد  القـدس العربيــة اإلســالمية؛

ًللقدس، يتضمن تحديدا زمنيا ألحداث ترجـع إلـى األلـف الثالـث قبـل المـيالد، - "التنـاخ"وجـرى تقـديم روايـة  ً



 
١٤

ــديم ــة، تمــت-العهــد الق ــى أنهــا ســردية واقعي ــات والجغرافيــا  ّ عل ــين المروي ــسرية ب ــة مطابقــة ق فيهــا عملي
 ّعمـدت الكتابـات اليهوديـة والـصهيونية ربـط أهميـة القـدسوت. والمقدسـية بوجـه خـاص ًالفلسطينية عموما،

ّالتاريخيــة انطالقــا مــن هــذه المطابقــة، وفــق منهجيــة تلــح علــى يهوديــة ، ونفــي عروبــة المدينــة "أورشــليم" ً
منـاهج التعلـيم فـي كيـان االحـتالل؛ التـي يـصر واضـعوها  ونوه المحاضـر إلـى.. "وتهميش طابعها اإلسالمي

 .إلسالمي والعربي في القدس، من خالل ما دسوه من سموم داخل الكتبا على تقزيم الوجود

إذ تنبع خطورة فكـرة .. "الهيكل اليهودي"األيديولوجي لموضوع  ثم أفرد الباحث الحديث عن التأصيل
ّاإلسـالمية؛ وتـصر   من كونها تمس في الصميم هوية القدس، بحضارتها وثقافتها العربيـة"اليهودي الهيكل"

ال جـدال بـشأنها، وتقدمـه علـى أنـه مبنـى كـان  ليهوديـة والـصهيونية علـى أن الهيكـل يعـد حقيقـةاألوسـاط ا
 ويؤكد بقـاء الـشعب اليهـودي علـى "الروح الوطنية"إلى ما يسمى  اليهود ًقائما في الماضي، وظل يرمز عند

 .أرضه

لـة فـي مــشروع والشخـصيات اليهوديـة الـصهيونية العام وخـتم المحاضـر الحـديث بتعـداد المنظمـات
 حركـة"، و"حركـة بنـاء البيـت المقـدس"، و "الحركة لبنـاء الهيكـل"، و"جبل البيت أمناء"بناء الهيكل؛ كحركة 

حركــة "، "أجــل الهيكــل نــساء مــن"، و"جمعيــة إلــى جبــل الــرب"، و "حركــة حــي فاكيــام"، و "كوهــانيم عطيــرت 
أما أبرز الشخصيات ... "إيتمار بن جفير"عامة ، بز"الفكرة حركة جبهة"، و"يوئيل لرنر" بزعامة "الحشمونائيم

يـسرائيل "، الحاخـام "يهـودا غليـك" ، والحاخـام المتطـرف"يهـودا عتـسيون": "الهيكـل"لبناء  الناشطة في العمل
 .."حجاي يكوتئيل"، الحاخام "إيتي إليتسور"، الحاخام "موشي فيجلين"، "هرئيل شليطا

بعــد التأصــيل النظــري، والتهيئــة الذهنيــة، والخطــط ": هوخــتم الــدكتور إبــراهيم عبــد الكــريم محاضــرت
 "الهيكـل"أمـام خطـر حقيقـي، وبنـاء  األقـصى!! ؟مـاذا بقـي.. "الهيكـل"العمليـة لبنـاء  والـشروع فـي الخطـوات

 ."مسألة وقت، ولمواجهة هذا الخطر األمة مطالبة بالعمل

أبــرز المــستجدات فــي ، تتــضمن )النــشرة الــشهرية (تــم خــالل المحاضــرة توزيــع نــسخة ورقيــة مــن
م، بنـاء علـى توصـية مجلـس إدارة المؤسـسة؛ ٢٠١٩خـالل شـهر نيـسان  القدس وآخر التطورات السياسية

وجـه مدينـة  لتغييـر واقـع القـدس، ومـا يقـوم بـه االحـتالل مـن حمـالت تطهيـر عرقـي ممنهجـة لالطالع على
  .القدس الديمغرافي والتاريخي

  ٢٦/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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  اء عبرية مترجمةآر

 ؟"صفقة القرن"لماذا تخاف إسرائيل من 
  يديعوت احرونوت/شلومو بيتركوبسكي

فمنشورات متضاربة حول . ُيدخل كل المنطقة في حالة حراك» صفقة القرن«النشر المتوقع لـ   
كل من . مضمون خطة السالم هذه ترافقنا منذ بضعة أشهر، وسترافقنا حتى اللحظة التي تنشر فيها بالفعل
ًظاهرا، . في السلطة الفلسطينية قلق منها، وفي إسرائيل ال يبعث النشر على سعادة حقيقية لدى الكثيرين

فتفاصيل الخطة وان كانت لم تنشر بعد، إال انه : كان يتعين على إسرائيل أن تحتفل في هذه المرحلة
ياسية سبق أن نشرها طرف ثالث واضح منذ اآلن أنها ستكون اكثر تأييدا إلسرائيل بكثير من اي خطة س

من المشكوك فيه أن يكون حصل في اي مرة في تاريخ دولة : في عشرات السنين األخيرة، وهذا طبيعي
يمكن التفكير عن ترامب . إسرائيل ان كانت في البيت االبيض ادارة متعاطفة مع إسرائيل مثل ادارة ترامب

فمؤخرا تلقينا مثاال طيبا .  يمكن إلسرائيل أن تأمل بهاالرجل كما تشاؤون، ولكن ادارته هي الفضلى التي
وتعد هذه خطوة . على ذلك، توقيع الرئيس األميركي على الوثيقة التي تعترف بسيادة إسرائيل على الجوالن

وبالتالي لماذا نخاف بهذا القدر من صفقة .  اربع سنوات فقط لم يكن احد يحلم بأن تتحقق–قبل ثالث 
صحيح أن . ليس في أساسه خوفا من مضمون الخطة» صفقة القرن«هي أن الخوف من الحقيقة .القرن؟

ًالمضمون من شأنه ان يكون اشكاليا إلسرائيل، ولكن مع الفرضية المعقولة بان الفلسطينيين لن يكونوا 
  فان الخطة على ما يبدو لن تنفذ– مثلما أوضحوا مرات عديدة حتى اآلن –على اي حال معنيين بقبولها 

فتجربتنا األليمة نحن : إن المشكلة الكبرى في هذه الخطة هي مجرد وجودها. على أي حال بشكل كامل
اإلسرائيليين علمتنا ان نخاف جدا من مخططات السالم، بل اكثر من ذلك؛ أن نخاف من المخططات التي 

الدم التي غرق فيها كل من كان هنا في منتصف التسعينيات ال يمكنه أن ينسى أنهار . انتهت باالنفجار
 إسرائيليا في سلسلة عمليات ١٦٤ قتل ١٩٩٥ وايلول ١٩٩٣ففي السنتين بين ايلول : اتفاق أوسلو

 انفجرت في ايلول ٢٠٠٠بالطبع، بعد أن تفجرت محادثات كامب ديفيد في تموز . انتحارية رهيبة
لوا ، معظمهم في الفترة التي بين  إسرائيلي قت٥٠٠اكثر من : االنتفاضة الثانية، التي كانت فظيعة وفتاكة

السور «، حين جرت حملة )٢٠٠٢اذار (وحتى عيد الفصح ) ٢٠٠٠ايلول (بدايتها في رأس السنة 
والتجربة التي بموجبها تكون المسيرة السياسية هي نقطة انطالق لـ . هذان فقط مثاالن بارزان. »الواقي

وعليه، فإلى جانب  .ليست مختلفة» صفقة القرن»ًتدفعنا لنخاف جدا من كل مسيرة كهذه، و» اإلرهاب«
ًالتقدير الكبير إلدارة ترامب والخطوات المؤيدة إلسرائيل المهمة جدا ، يجب التحذير من الخطر الكامن في 

 .نشر صفقة القرن

 ٣٧ ص٢٩/٤/٢٠١٩الدستور 

***  
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  اصدارات

  بطرابلس الكتاب معرض في القدس عن يعقوب هشام الباحث كتاب توقيع

 

 والهيئـات والـشبابية الـسياسية القـوى وممثلي واإلعالميين والسياسيين المثقفين من لفيف ضوربح
 األيــوبي الــدين صــالح ومركــز الدوليــة القــدس ومؤســسة األقــصى نــصرة هيئــة ّنظمــت والفلــسطينية اللبنانيــة
 يحمـل الـذي يعقـوب امهـش الباحـث األستاذ كتاب إلطالق ندوة الثقافية الرابطة مع بالتعاون واإلنماء للثقافة
ـــوان ـــى ّاإلنـــساني الفـــضاء رحابـــة مـــن القـــدس" عن  الخمـــيس يـــوم وذلـــك "ّاإلســـرائيلي االحـــتالل ضـــيق إل

ــاب معــرض فــي ٢٥/٤/٢٠١٩ ــذي واألربعــين الخــامس الكت ــدولي كرامــي رشــيد معــرض فــي ُيعقــد ال  فــي ال
 .لبنان شمال طرابلس

 ّرحـب الـذي الخطيـب مـروان الـشاعر ألسـتاذا الفلـسطيني الثقـافي األدبـي الملتقـى رئيس الندوة أدار
 ألقـى ثـم .ّاإلسـرائيلي االحـتالل براثن من إنقاذها تستوجب ّإنسانية خصوصية لها َالقدس ّأن ّوأكد بالحضور

 الهيئـة عمـل مجـاالت فيهـا ّبـين افتتاحيـة كلمـة موسـى محمود األستاذ لبنان في األقصى نصرة هيئة رئيس
 األيــوبي هاشــم الـدكتور األســتاذ ّوقـدم .واإلعالميــة والثقافيـة الخيريــة الاألعمـ فــي وفلـسطين القــدس لنـصرة
 فيهـا أضـاء ورقـة واإلنمـاء للثقافـة األيوبي الدين صالح مركز ورئيس الجنان جامعة في اآلداب ّكلية عميد
 ًومحـذرا ومـسيحيين، مـسلمين العـرب وجـدان في القدس مركزية ًمؤكدا المؤلف، كتاب في ورد ما أبرز على
 .القدس استهداف سياق في للقدس واإلسالمي العربي المحيط هوية تغيير مخطط من

 فلـسطين أجـل مـن الدولية الشبكة في القانونية اللجنة ورئيس الجنان جامعة في الدكتور تحدث ثم
 خطيـرة تهويديـة لهجمـة القـدس فيـه تتعـرض وقـت فـي الكتـاب توقيـت أهمية عن ورقته في زعبي مصطفى

 اإلســرائيلي، العــدو مــع التطبيــع وســياق وفلــسطين القــدس قــضية لتــصفية "القــرن صــفقة" ســياق فــي تــأتي
 .اإلسرائيلي االحتالل محاسبة عن عجزها ظل في الدولية األممية المنظمات وجود جدوى عن ًمتسائال

 الدوليـة القـدس مؤسـسة فـي والمعلومـات األبحـاث قـسم ورئيس الكتاب لمؤلف كانت األخيرة الكلمة
 يدفع ال القدس احتالل جريمة ّأن ًموضحا الكتاب أفكار أبرز على أضاء الذي يعقوب هشام الباحث ذاألستا
 تراثهــا االحــتالل دك التــي اإلنــسانية كــل بــل فقــط واإلســالمية العربيــة األمتــين وشــعوب الفلــسطينيون ثمنهــا

 اإلسـرائيلي االحـتالل رةخطـو توضـيح فـي القـدس بأهميـة مـؤمن ّكـل علـى تقـع المسؤولية ّإن وقال وقيمها،
 .الواسع ّاإلنساني فضائها إلى االحتالل ضيق من القدس واستعادة إزالته وضرورة

  .للحضور َكتابه المؤلف ّوقع الختام وفي

  ٢٦/٤/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
 

Palestinian PM: We will not accept the continuation of status quo, 

will reconsider relationship with Israel 

  
RAMALLAH, Sunday, April 28, 2019 (WAFA) – Prime Minister Mohammed 

Shtayyeh said that the Palestinian leadership will not accept the continuation 

of the status quo and will reconsider  the political, legal, economic, and 

security relationship with Israel. 

This came during a meeting with Norway's special envoy for the Middle East 

peace process Tor Wennesland in Ramallah, where they discussed the donors’ 

conference agenda scheduled to be held in Brussels at the end of this month. 

Shtayyeh stressed the need to create an international alliance to face the US 

so-called 'Deal of the Century’ and to come out with a clear political position 

to emphasize that there is no alternative to the two-state solution and the 

establishment of a Palestinian state within the 1967 borders with East 

Jerusalem as its capital. 

Wafa April 28, 2019 

***  

Over 50000 minors arrested by Israel since 1967 
  

BRUSSELS, Sunday, April 28, 2019 (WAFA) - Head of research in the 

Commission of Detainees and Ex-Detainees Affairs, Abdel Nasser Farawneh, 

said that over 50 thousand arrest cases among Palestinian minors were 

documented since Israel's occupation of Palestinian territories in 1967, 

including 16655 cases since the outbreak of the second Intifada in 2000, also 

known as al-Aqsa Intifada. 

Farawneh said during the two-day fifth European conference on Palestinian 

prisoners  held in Brussels on Saturday that arrests among children are part 

of a systematic policy aimed at distorting and destroying the reality and 

future of Palestinian childhood. 

He noted that the annual arrests rate reached 700 cases from 2000 to 2010, 

which rose significantly from  2011 and 2018 to reach 1250 cases annually. 

Farawneh called on participants to unite efforts in order to promote the legal 

status of prisoners and the legitimacy of their struggle in general so that to 

expose the crimes and violations committed by the Israeli occupation against 

Palestinian children. 

Wafa April 28, 2019 

 

***  



 
١٨

  

  

  

  

  
  

***  



 
١٩

  


