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  المحتوى

  والقدساالردن 

ًملكا وشعبا  لن يتنازل االردن : ولي العهد لـ الخريجين •  عن وصاية المقدسات –ً
  ٤  في القدس

  ٥  تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات" فلسطين النيابية" •

  شؤون سياسية

  ٥  ُإذا حضرنا ورشة المنامة وطرح شيء ال نقبله" ال "سنقول: األردن •

  ٧  وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي •
  

  اعتداءات

االحتالل يهدم محال تجاريا في جبل المكبر: القدس • ً  ٩  

  ٩  "هرصور با" شقة في ١٠٠ توافق على هدم "العليا اإلسرائيلية"حرب على سكان القدس •

  ١٠   شوارع في سلوان٥بلدية االحتالل تصادق على إطالق أسماء حاخامات على  •
  

  تقارير
  

  ١١   بناية سكنية بالقدس ويطرد عشرات العائالت الفلسطينية١٦االحتالل يهدم  •

  ١٣  "الكنيست"االحتالل يؤجل إخالء الخان األحمر إلى ما بعد انتخابات : القدس •

  فعاليات
  

  ١٣  "ورشة المنامة"و" صفقة القرن"ات تحتج رفضا لـ منظم٨.. المغرب •
  

  شؤون مقدسية
  

  ١٤  القدس في لإلسكان المدى طويلة إستراتيجية بتصميم ُيطالب عيسى •

 بإعادة إسرائيل يطالب القدس في اإلسالمية والمقدسات والشؤون األوقاف مجلس •
  ١٧  المسيحية العقارات
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 آراء عربية
  

  ١٨  نقاط القوة والضعف. .السلطة في مواجهة الصفقة •

  ٢٠  !! المقبل"الكنيست"و..العرب  •
  

  

  آراء عبرية مترجمة
  

  ٢١  هدم شقق في شرقي القدس •

  ٢٣  واشنطن وراء تأجيل إخالء الخان األحمر: مصدر أمني •
  

  اخبار باالنجليزية
  

PLO denounces endorsement by US officials of annexation of 

occupied territory  ٢٤  

Muslim cleric describes Israeli demolitions in occupied Jerusalem 

as ethnic cleansing  ٢٥  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 
٤

  القدساالردن 

  "اليرموك " سموه يرعى تخريج طلبة برامج الدراسات العليا في 

  لن يتنازل االردن : ولي العهد لـ الخريجين

ًملكا وشعبا  –    عن وصاية المقدسات في القدس–ً

رعى سمو األمير الحسين بن عبداهللا الثاني ولي العهد، اليوم الثالثاء، حفل  - الرأي-عمان
، حيث ٢٠١٨/٢٠١٩تخريج الفوج األربعين لطلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك للعام األكاديمي 

  . خريجا٢٢٦سلم سموه الشهادات لـ 

ٕ بني بطموح وارادة اآلباء واألجداد، مستمر وأكد سموه في كلمته في حفل التخريج أن األردن، الذي ُ
ها هو األردن ينظر إليكم  ":وقال .بالتقدم والبناء بهمة شبابه الذين هم أغلى ما يملك وهم عزيمته وأمله

وينتظر عطاءكم، فال تبخلوا عليه بإرادتكم، كونوا طموحين ألنفسكم ولألردن، وشقوا الصخر إن اعترضكم، 
   ."كفالوطن هو أغلى ما نمل

  ومما جاء في كلمة سمو ولي العهد

ال شك بأن رحلتكم لم تكن سهلة، ولم تكن ممكنة؛ لوال أن توافرت لكم الفرصة، وكان لديكم  .. >>
 ولهم الفضل من بعد اهللا -سأبدأ بالفرصة، ألن من أتاحها لكم  ،، فإن اجتمعا كان النجاح ثالثهماالطموح

هم من ضحوا لتتعلموا، من سكن األرق جفونهم، ومن لم ...  وفخراعيونهم تلمع فرحا.  معنا هنا اليوم-
شكرا من كل ابن  :وسأكون لسان حال الخريجين وأقول لألهل جميعا. يفارق الدعاء قلوبهم ليل نهار

  . شكرا على دعمكم وتضحياتكم .وابنة، فرضاكم، وفخركم، وثقتكم هي الدافع دائما

ثابرتم، وعملتم بجد ووصلتم الليل بالنهار لسنوات .  القاعةأما الطموح، فأرى الكثير منه في هذه
طموح األردن، طموح له  .طويلة لتكونوا هنا اليوم، فطموحكم أبى أن يرضى لكم السهل أسوة بوطنكم

ّلم يجد أجدادنا في األرض آبارا، فشقوا الصخر مدنا، درسوا، ودرسوا، وجابوا العالم بخبراتهم، وال . أبناؤه
  .فاءة األردني ومهنيته، وال قدرته على الصمود في وجه الشدائدينكر أحد ك

نستمد ذلك الصمود من قيمنا، ومن ثوابتنا التي تبقي األردني قويا، ال يهتز مهما عصفت .. >>
 -به التحديات، ثابتا، ثابتا، ال يساوم على مبادئه وأولوياته، وعلى رأسها كرامته، لهذا، لن يتنازل األردن 

  . عن وصاية المقدسات في القدس- املكا وشعب

لهذا، هو األجمل، واألكثر أمنا واألعمق تعايشا، رغم كل . لهذا، يفتح ذراعيه وحدوده لمن لجأ إليه
  <<...شيء

  ١١ص/١٩/٦/٢٠١٩الرأي 

***  
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  تؤكد أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات" فلسطين النيابية"

  

 بمواقف جاللة الملك عبداهللا الثاني الثابتة تجاه لجنة فلسطين النيابية أشادت – بترا –عمان 
 أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات االسالمية والمسيحية في ةالقضية الفلسطينية، مؤكد

  .بموقف الشعب االردني في دعم االشقاء الفلسطينيين القدس الشريف، وكذلك

وزير العدل الفلسطيني الدكتور محمد  بأمس خالل لقاء اللجنة  رئيسها يحيى السعوداكدو
ً، الفتا إلى الى ان االردنيين ضد التطبيع مع "صفقة القرن" الشاللدة، رفض االردن المطلق لما يسمى بـ

  .الكيان الصهيوني الغاصب

وفيما أشار إلى أن ممارسات قوات االحتالل اإلسرائيلي ال ترقى للممارسات اإلنسانية، قال ان 
  ."نادي االسير الفلسطيني"طينيين ول مستمر مع المسؤولين الفلساللجنة على تواص

بدوره، ثمن الشاللدة مواقف جاللة الملك والشعب االردني تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أنه 
  .بهذا الخصوص" فلسطين النيابية"يتابع مواقف ونشاطات مجلس النواب و

دسات االسالمية والمسيحية في القدس واكد اهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المق
ضد ) الكنيسيت(الشريف، بينما استعرض ابرز التشريعات العنصرية التي يشرعها البرلمان اإلسرائيلي 

 .الفلسطينيين واألسرى القابعين في سجون االحتالل

  ٧ ص١٩/٦/٢٠١٩الغد 

***  

  شؤون سياسية

 ء ال نقبلهُ إذا حضرنا ورشة المنامة وطرح شي"ال"سنقول : األردن

  

ورشة   إذا حضرت"ال"أكد وزير الخارجية األردني أيمن الصفدي، الثالثاء، أن بالده ستقول : عمان  
 .ُوطرح شيء ال تقبله المنامة االقتصادية

جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض األعلى للسياسة الخارجية في االتحاد   
  .ة األوروبية في بروكسلاألوروبي فيديريكا موغريني، عقب ترأسهما مجلس الشراكة األردني

 المرتقبة أواخر الشهر الجاري؛ ،ورشة المنامة وكشف الصفدي أن بالده تدرس حاليا دعوة تلقتها لحضور
  .”صفقة القرن“لبحث الجوانب االقتصادية لخطة السالم األمريكية المرتقبة والمعروفة إعالميا بـ 

 إطار سياسة االشتباك إن حضرنا نحضر لنعبر عن هذا الموقف الثابت الراسخ في": وقال الصفدي  
  ."اإليجابي التي اعتمدتها المملكة سبيال دائما للتعبير عن مواقفها

قلنا ال في الماضي وسنقول ال ألي . ال بكل بساطة: ُإذا طرح شيء ال نقبله سنقول": وأضاف  
  .".طرح شيء إيجابي سنتعامل معه ٕشيء ال ينسجم مع ثوابتنا التي يعرفها الجميع، واذا
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، تلقت األناضول نسخة منه، أكد الصفدي، خالل ووفق ما أوردته الخارجية األردنية، في بيان  
ال بديل عن حل الدولتين سبيال لحل الصراع الفلسطيني "المؤتمر الصحافي مع موغريني، على أنه 

  ."اإلسرائيلي

ال طرح اقتصادي مهم كان يمكن أن يكون بديال إلنهاء االحتالل وتلبية حق "واعتبر أنه   
عالجة كل قضايا الوضع النهائي وفي مقدمها قضية الالجئين، التي الفلسطينيين في الحرية والدولة وم

  ."ُيجب أن تحل وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يضمن حق العودة والتعويض

علينا أن ال نكبر األمور، وكما قلت في عمان منذ أيام لن تكون ورشة المنامة بداية ": وزاد  
ُ تأتي، أفكار تطرح ومواقف يعبر عنها، وتعبر المملكة عن التاريخ ولن تكون نهايته، مجموعة من الناس ُ

  ."موقفها الثابت بكل ثقة ووضوح ألن هذا موقف أردني راسخ

حضور أو عدم حضور ": ورشة المنامة وقال الصفدي في رد على سؤال بشأن حضور بالده  
ن خالل ما الورشة ليس المعيار الذي يقيم وفقه موقف األردن واالتحاد األوروبي؛ فمواقفنا يتم تقييمها م

وما نفعله هو . وما نقوله واضح وثابت حيث إن الحل لهذا الصراع يتمثل في إنهاء االحتالل. نقوله ونفعله
  ."العمل من أجل ذلك، من أجل تحقيق سالم دائم وشامل يقبله الناس

استمرار غياب األفق السياسي وضرورة تكاتف الجهود إلنهاء الصراع من "وحذر الصفدي من   
  ."هاء االحتالل اإلسرائيلي وتلبية حق الفلسطينيين في الحرية والدولةخالل إن

من جانبها، أكدت موغريني دعم االتحاد األوروبي لحل الدولتين، مؤكدة أن االتحاد لن يدعم أي   
  .خطة اقتصادية خارج سياق سياسي

لى عملية السالم، محادثات بناءة حول المسائل اإلقليمية مع التركيز ع) والصفدي(عقدنا "وقالت   
  ."ًحيث ال يوجد حل أفضل من حل الدولتين مع القدس عاصمة لكلتا الدولتين

) أونروا(وأكدت دعم االتحاد األوروبي لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين   
  .سياسيا وماليا، وثمنت الجهود التي تبذلها المملكة لحشد الدعم للوكالة

حزيران / يونيو٢٦ و٢٥، المرتقب في المنامة يومي "رشة االزدهار من أجل السالمو"ومؤتمر   
  ."صفقة القرن"الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب االقتصادية لـ 

، خطة سالم أعدتها إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على "صفقة القرن"و  
نازالت مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية إجبار الفلسطينيين على تقديم ت

  .المحتلة، وحق عودة الالجئين

  ١٨/٦/٢٠١٩القدس العربي 

*** 
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  وزير الخارجية يشارك في اجتماع 

  مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي

 

الصفدي الليلة  شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن -)بترا( حزيران ١٨لوكسمبورغ 
الماضية ، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية لالتحاد األوروبي الذي يضم وزراء خارجية الدول 
األعضاء في االتحاد المنعقد في لوكسمبورغ، لبحث االوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية 

ل األعلى للشؤون الخارجية واكد الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع الممث. مع نظرائه األوروبيين
والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي فيدريكا موغريني بحضور المفوض االوروبي لسياسة الجوار 
ومفاوضات التوسع يوهانس هان التزام األردن بتعزيز الشراكة مع االتحاد األوروبي والعمل على مجابهة 

 األوروبية وحرص الجهتين على تعزيزها في اطار – الكثير من التحديات المشتركة وأهمية الشراكة األردنية
وقال الصفدي ان المملكة تتطلع إلى أوروبا كشريك قوي وموثوق . اتفاقية الشراكة ووثيقة أولويات الشراكة

ومستمر في العمل معه من أجل تحقيق النمو االقتصادي وتحقيق اإلصالح االقتصادي وتحقيق األمن 
  .واالستقرار في المنطقة

 أكد أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية كما
 وعاصمتها القدس الشرقية وفق مبادرة السالم العربية ١٩٦٧المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

 الثابت أن ْوقرارات الشرعية الدولية هو شرط تحقيق السالم الشامل في المنطقة، مشددا على موقف االردن
القدس مفتاح السالم ورفض أي قرار باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل خرقا للقانون الدولي وتقويضا 

أود أن أغتنم هذه الفرصة "وقالت موغريني في المؤتمر الصحفي . لكل الجهود المستهدفة حل الصراع
اشمية على الدور الخاص كوصي على ألشكر مرة أخرى جاللة الملك عبد اهللا الثاني والمملكة األردنية اله

واكدت موغريني ان هذا الموضوع مهم بشكل خاص لالتحاد األوروبي، وان ". المواقع المقدسة في القدس
االتحاد يقف إلى جانب األردن في هذه المسؤولية المهمة التي يتوالها جاللة الملك، مبينة ان االتحاد 

الدعم لوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئين ْاالوروبي يشارك االردن في مواصلة تقديم 
ووجهت شكرها للوزير الصفدي على تفانيه . ، من الناحيتين السياسية والمالية)األونروا(الفلسطينيين 

ًوجهده الموصول في دعم األونروا معتبرة استمرار عمل الوكالة عامال حاسما ألمن واستقرار والسالم في 
  .المنطقة

الصفدي وموغريني، أعمال مجلس الشراكة األردني مع االتحاد األوروبي الثالث عشر كما ترأس 
  . وزير خارجية وممثلون عن الدول األعضاء في االتحاد األوروبي٢٤الذي شارك به 

ويعتبر اجتماع مجلس الشراكة هو أعلى اجتماع رسمي بين األردن واالتحاد األوروبي ضمن 
  .د من المواضيع المشتركة وسبل تطوير العالقات الثنائيةاتفاقية الشراكة، وتم بحث عد
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ووقع الصفدي مع الممثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة األمنية لالتحاد األوروبي اتفاقية 
المشاركة االطارية بين المملكة واالتحاد األوروبي والتي تتيح للمملكة التعاون والمشاركة في البعثات 

ويعتبر األردن أول دولة توقع على هذه االتفاقية . وروبي في مجال إدارة األزماتالمتخصصة لالتحاد األ
وتم خالل االجتماع بحث ومراجعة التطورات على . مع االتحاد من منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا

، بما ٢٠٠٢العالقات األردنية مع االتحاد األوروبي في اطار اتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 
فيها اإلصالحات التي انتهجتها المملكة في مختلف المجاالت والتعاون األمني والتجاري واالقتصادي 

وتم ابراز الجهود التي تقوم بها المملكة في ارساء األمن واالستقرار في المنطقة واألعباء التي . والتعليمي
  كما .  مختلف القطاعاتتتحملها نتيجة استضافة أعداد كبيرة من الالجئين وأثرها على

كما صدر عن اجتماع مجلس الشراكة بيان صحافي مشترك يؤكد عمق العالقات الثنائية والمواقف 
المشتركة حيال القضايا الجوهرية في المنطقة، واستمرار دعم االتحاد األوروبي للمملكة في مختلف 

أساس حل الدولتين على خطوط الرابع المجاالت، وانه ال بديل لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية على 
  .ٕ وانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة وقابلة للحياة١٩٦٧من حزيران للعام 

 حول القدس الذي ينص على جملة ٤٧٨وأكد الجانبان في البيان على قرار مجلس األمن رقم 
 على الوضع التاريخي لالماكن أمور من بينها؛ نقل البعثات الدبلوماسية الى خارج القدس، وأهمية الحفاظ

 االوروبية في شرم - المقدسة في القدس بما في ذلك الوصاية الهاشمية كما وردت في بيان القمة العربية
  .٢٠١٩ شباط ٢٤الشيخ بتاريخ 

في استقرار وامن المنطقة طبقا لقرارات األمم المتحدة ذات ) لألونروا( وأكد البيان الدور الهام
  .جانبان عن االلتزام باالستمرار بدعم الوكالة سياسيا ومالياالصلة، حيث عبر ال

وابرز البيان المشترك الجهود األردنية بما فيها استضافة اعداد كبيرة من الالجئين وآثارها على 
  .المملكة، واعاد االتحاد االوروبي تأكيد التزامه باالستمرار بتقديم الدعم لألردن

دي عددا من االجتماعات الثنائية مع الممثل األعلى للسياسة وخالل أعمال االجتماع، عقد الصف
الخارجية والشؤون األمنية لالتحاد األوروبي ووزراء خارجية لوكسمبورغ وهولندا والسويد المانيا واليونان 
وقبرص، حيث ناقش مع نظرائه العالقات الثنائية واليات تعزيز الشراكة االقليمية وآخر التطورات وآثارها 

  )بترا  (.دول المنطقةعلى 

  ١٩/٦/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

*** 
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  اعتداءات

االحتالل يهدم محال تجاريا في جبل المكبر: القدس ً  
 

ًهدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل في القدس، تحرسها قوة عسكرية معززة، اليوم الثالثاء، محال 
 .جنوب شرق القدس المحتلة، بحجة عدم الترخيص جبل المكبر تجاريا لبيع مواد البناء في حي

وكانت آليات البلدية العبرية هدمت صباح اليوم مبنى سكنيا مكونا من طـابقين بواقـع أربـع وحـدات 
 .وسط القدس المحتلة يعود للمواطن عمران علقم شعفاط سكنية بمخيم

جنـوب  سـلوان بلـدةفـي حـين هـدمت عائلـة العباسـي الليلـة الماضـية مبنـى سـكنيا مـن طـابقين فـي 
  . المبارك بضغط من بلدية االحتالل في القدس بحجة عدم الترخيصاألقصىالمسجد 

  ١٨/٦/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

 حرب على سكان القدس

 "صور باهر" شقة في ١٠٠ توافق على هدم "العليا اإلسرائيلية"

 

 ١٦وافقت المحكمة العليا االسرائيلية امس على أوامر هدم  - وكاالت– الرأي - القدس المحتلة  
 شقة خاضعة لسيطرة السلطة ١٠٠مبنى سكنيا في مدينة القدس الشرقية المحتلة تحوي حوالي 

قة الى قيام دولة االحتالل بهدم منازل في الفلسطينية، ما أثار مخاوف من أن تؤدي الخطوة غير المسبو
 .عمق الضفة الغربية المحتلة

 مبنى سكنيا في حي وادي الحمص ١٦ورفضت المحكمة في األسبوع الماضي التماسا ضد هدم 
  .العبرية» هآرتس«في صور باهر، بحسب تقرير في صحيفة 

المباني التي من المقرر هدمها وهدم المباني الفلسطينية في القدس الشرقية ليس استثنائيا، ولكن 
في الضفة الغربية، الخاضعة  A  تقع في المنطقة-الحي الذي يقع على الخط االخضر-في صور باهر 

  .لسيطرة فلسطينية

 سنوات ضد أوامر عسكرية ٧وينهي رفض المحكمة لاللتماس معركة قانونية مستمرة منذ .. >>
الرغم من اصدار تصاريح للمباني من قبل وزارة التخطيط وب. ١٦أوقفت العمل على المباني السكنية الـ 

 بوقف اعمال البناء في وادي ٢٠١٢ سنوات، إال أن اسرائيل أمرت في عام ١٠الفلسطينية قبل حوالي 
  .الحمص، بسبب قربها من الجدار األمني

ا ويقول السكان أن وادي الحمص هو االتجاه الوحيد الذي يمكن لصور باهر التوسع فيه، نظر
  .لمحاصرة الجدار والبناء اإلسرائيلي في القدس للحي في الجهات األخرى



 
١٠

، ادعى محامي السكان امام المحكمة انه ال يوجد إلسرائيل صالحيات »هآرتس«وبحسب صحيفة 
وادعى أيضا أن قانون الجيش الذي يحظر البناء ببعد . في المنطقة، وال يجب السماح لها بإجراء الهدم

جدار األمني لم يطبق في القدس، وأشار الى مناطق أخرى داخل المدينة حيث تم بناء  مترا عن ال٢٥٠
  .مباني سكنية بمحاذاة الجدار

ولكن القضاة أيدوا موقف وزارة الجيش، وقالوا في قرارهم أن مشاريع البناء الكبرى بالقرب من 
  .كان المحليينالجدار تقيد حرية عمل الجيش بالقرب من الجدار وتعزز التوترات مع الس

وأعرب نشطاء فلسطينيون ومسؤولون في السلطة الفلسطينية عن خشيتهم من أن تمهد الخطوة 
اإلسرائيلية غير المسبوقة الطريق أمام هدم آالف المنازل في الضفة الغربية في المناطق الخاضعة لسيطرة 

  >>...فلسطينية

  ١٢ص/١٩/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

  شوارع في سلوان٥الق أسماء حاخامات على بلدية االحتالل تصادق على إط
  

بلديــة االحــتالل فــي القــدس، اليــوم االثنــين، علــى إطــالق  صــادقت –  وفــا٢٠١٩-٦-١٧القــدس 
  .أسماء حاخامات على شوارع في بلدة سلوان المالصقة ألسوار البلدة القديمة من الجهة الجنوبية الشرقية

االحتالل، برئاسة رئيس البلدية موشيه ليؤون، صادقت وأفاد مراسلنا، بأن لجنة األسماء في بلدية 
 أزقـة وشـوارع صـغيرة بحـي بطـن الهـوى فـي سـلوان، علمـا أنـه يـستوطن البلـدة ٥على إطالق أسماء علـى 

  . عائلة من المستوطنين، وسط مئات العائالت الفلسطينية١٢نحو 

عنـصرا "أسـماء الحاخامـات ونقل عن عضو بلدية االحتالل، أرييه كينغ، قوله إنـه يـرى فـي إطـالق 
  ".آخر في إحالل السيادة والتهويد

 ١٧/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  
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  تقارير

  بناية سكنية بالقدس ويطرد عشرات العائالت الفلسطينية١٦االحتالل يهدم 

  

فلسطينية  منشأة ١٦ قررت سلطات االحتالل اإلسرائيلي، أمس، هدم –عمان  -  نادية سعد الدين
سكنية في صور باهر بمدينة القدس المحتلة، تشمل أكثر من مائة شقة، مما يؤدي إلى طرد عشرات 

  .العائالت الفلسطينية من منازلها، بهدف تهويد القدس وطمس معالمها العربية اإلسالمية

مد وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد األقصى المبارك، الشيخ مح
حسين، إن اعتداءات سلطات االحتالل المتكررة من هدم المنازل، ومصادرة البيوت واألراضي، واقتالع 

ًتطهيرا عرقيا وعنصريا بغيضا، تقوم به مع مستوطنيها، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه “األشجار، تعد  ً ً ً
  ”.ومقدساته

 بناية سكنية في ١٦عنصري هدم قرار سلطات االحتالل ال“ودان المفتي، في بيان لدار اإلفتاء، 
صور باهر بالقدس المحتلة، وذلك تحت حجج واهية تهدف إلى تنفيذ مخططاتها التهويدية في المدينة 

  ."المقدسة

خطورة قيام ما يسمى بلدية االحتالل في القدس المحتلة، بنشر صور للمسجد األقصى "وحذر من 
 حضره رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مما المبارك، بدون قبة الصخرة المشرفة، وذلك في حفل
  ."يدعو إلى دق ناقوس الخطر من خطورة هذه الخطوة

حملة االعتقاالت واالقتحامات واإلبعادات التي تقوم بها سلطات االحتالل "وقال إن ذلك يتزامن مع 
فلسطيني في القدس وقطعان مستوطنيها ضد المدينة المقدسة والمسجد األقصى، وأبناء الشعب ال

  ."المحتلة

ٍقيام سلطات االحتالل بتوزيع إخطارات بإخالء أراض واقتالع األشجار في قرية "وشجب المفتي 
، "العيسوية في القدس المحتلة، وذلك بهدف بناء حديقة تلمودية لصالح مجموعات استيطانية متطرفة

  .ًمحذرا من خطورة هذه الغطرسة اإلسرائيلية

قرار سلطات االحتالل باقتالع أشجار الزيتون، ومصادرة األراضي “الشيخ حسين، وبالمثل؛ أدان 
هذه المصادرات “ً، مبينا أن "لتوسيع المستوطنات، وشق الطرق االستيطانية في الخليل وبيت لحم وجنين
ُتعد تطهيرا عرقيا وعنصريا، يمارس ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته ً ً ً".  

 بحكوماته ومنظماته وهيئاته، بالتدخل بكل اإلمكانات والفعاليات لوقف العالم أجمع،"وطالب 
سلطات االحتالل عما تخطط له من تدمير للمدينة المقدسة، ودرء األخطار المحدقة بالمسجد األقصى 

  ”.المبارك، وبحق مدينة القدس والقضية الفلسطينية
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لة العدوان اإلسرائيلي التي تمارس بمحبي السالم في العالم بالوقوف في وجه آ“ودعا ما وصفهم 
  ".أبشع جرائم الحرب ضد أبناء فلسطين عامة، ومدينة القدس وأبنائها خاصة

الموقف الفلسطيني، “وفي نفس السياق؛ قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن 
لقدس، والمقدسات، والهوية واإلجماع الدولي، وصمود القرار المستقل مرة أخرى، هو الذي حافظ على ا

أي لقاء سواء في البحرين أو غيرها ومن دون العنوان "وأكد أبو ردينة، في تصريح له، أن . "الفلسطينية
. "الفلسطيني الشرعي يثبت أن الواليات المتحدة ال تستطيع ولن تنجح بمفردها في تحقيق أي شيء

نية من الثوابت الوطنية، والتي في مقدمتها موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطي"وأضاف إن 
، في إشارة منه إلى مؤتمر "القدس واألسرى والهوية الفلسطينية، سيفشل أي مؤامرات أو ورشة أو لقاء

  .البحرين الذي دعت الواليات المتحدة لعقده قبل نهاية الشهر الحالي

 الصحيح الذي يؤسس ألي العنوان هو الرئيس وشعبه والموقف السياسي"وقال أبو ردينة، إن 
تسوية أو أي سالم عادل يقوم على قاعدة االجماع الوطني والدولي، وخيار الشعب الفلسطيني الواضح 

إلى ذلك؛ تواصلت اجتماعات اللجنة االستشارية لوكالة األمم المتحدة ."والثابت الذي سيهزم أي مؤامرة
 لليوم الثاني على التوالي في البحر الميت في ، أمس"األونروا"إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

األونروا، سامي "وقال الناطق باسم .األردن، لبحث آخر المستجدات المتعلقة بأزمتها المالية الخانقة
االجتماع تضمن مناقشة التفاصيل المتعلقة ألزمة الوكالة المالية وحث "مشعشع، في تصريح له، إن 

إلى أموال في البنوك ومناقشة الخطة المتوسطة المدى للوكالة ألهميتها الدول المانحة لترجمة تعهداتها 
خطة الوكالة، والتي ستكون لمدة ثالثة أعوام "وأوضح مشعشع، أن ."في توجيه رسائل برامجية وسياسية

قادمة، تشمل عدة مفاصل أساسية أبرزها مؤتمر الدول المانحة المهم في الخامس والعشرين من الشهر 
المقبل على هامش اجتماعات ) سبتمبر( نيويورك، والمؤتمر الثاني الذي سيعقد في أيلول الجاري في

من المتبرعين الجدد "وأعرب عن أمله ".الجمعية العامة، لمناقشة الجانب المالي للوكالة، وتجديد واليتها
قة مع الصناديق جاري العمل منذ عدة سنوات على تعزيز العال"ً، مؤكدا أنه "باالرتقاء بمستوى تبرعاتهم

 إلى جانب تعميق العالقة مع منظمة التعاون اإلسالمي، ومع "باألونروا"ًالدولية، وتحديدا الوقفية الخاصة 
 مليون ٢٠٠ مليون دوالر من أصل بليون و٣٥٠الوكالة حصلت على "وأكد مشعشع، أن "الدول العربية

التعويل "وأشار إلى ."ؤتمر اللجنة االستشاريةاستالم بعض التعهدات خالل م"ً، متوقعا "دوالر حتى اللحظة
على اللقاءات الثنائية المكثفة للمفوض العام وطاقمه مع دول وجمعيات ومؤسسات، من أجل القفز عن 

 ". مليون دوالر وتأمين المبلغ بالكامل٢١١العجز الحالي والبالغ 

  ٣١ ص١٩/٦/٢٠١٩الغد 

***  
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  "الكنيست"ر إلى ما بعد انتخابات االحتالل يؤجل إخالء الخان األحم: القدس

  

ــاء، أن حكومــة االحــتالل - وفــا٢٠١٩-٦-١٨القــدس  ــة، اليــوم الثالث  ذكــرت وســائل إعــالم عبري
شرقي القـدس المحتلـة إلـى " الخان األحمر"في القدس تأجيل إخالء " المحكمة العليا"طلبت من " اإلسرائيلي"

  .ل الحكومة الجديدةالمقبلة، وتشكي" اإلسرائيلية"ما بعد االنتخابات 

تأجيـل عمليـة إخـالء "رفيـع، إن " إسـرائيلي"وقالت صحيفة هآرتس العبريـة، نقـال عـن مـصدر أمنـي 
الخان األحمر تم بناء على طلب من اإلدارة األميركية، لكي ال تؤدي الخطوة لتـوتر مـع الـسلطة الفلـسطينية 

  ".القرنصفقة "قبيل نشر خطة السالم األميركية التي باتت تعرف باسم 

" اإلسـرائيلية"إن المؤسـسة العـسكرية "آخـر للـصحيفة العبريـة " إسـرائيلي"في حين قال مصدر أمني 
  ".لم تتلق أية تعليمات لالستعداد من أجل عملية اإلخالء

  ١٨/٦/٢٠١٩وكالة األنباء الفلسطينية وفا 

***  

  فعاليات

  "ورشة المنامة"و" صفقة القرن" منظمات تحتج رفضا لـ٨.. المغرب
 

 منظمات مغربية تنفيذ مسيرة احتجاجية، األحد المقبل بالعاصمة الرباط، رفـضا لمـا ٨تعتزم : الرباط
ــــــ ـــــسمى ب ـــــرن"ي ـــــي البحـــــرين"صـــــفقة الق ـــــادم ف ـــــدها األســـــبوع الق ـــــرر عق ـــــصادية المق   . والورشـــــة االقت

 .جاء ذلك في بيان مشترك صدر، الثالثاء، عن المنظمات غير الحكومية

مــسيرة الــشعب المغربــي مــن أجــل فلــسطين، ضــد صــفقة العــار، "المقــررة بـــووصــف البيــان المــسيرة 
ومؤتمر الخيانة في البحرين، وذلك في سياق التآمر المتواصل على القضية الفلـسطينية لتـصفيتها وشـطب 

وبـاقي األراضـي العربيـة ) السوري المحتـل(حقوق الشعب الفلسطيني، واالغتصاب النهائي للقدس والجوالن 
  ."المحتلة

هذه المسيرة تأتي من أجل الوقوف ضد مؤامرة ما يسمى صفقة القرن، بالتواطؤ "واعتبر البيان أن 
  ."بين اإلمبريالية األمريكية والكيان الصهيوني، ومعهما بعض األنظمة المستبدة والعميلة بالمنطقة

أجــل مــا هــذا االحتجــاج يــأتي ضـد مــؤتمر الخيانــة والعمالــة فــي ورشـة البحــرين مــن "ولفـت إلــى أن 
، باإلضــافة إلــى مناهــضة لكــل أشــكال )فــي إشــارة إلــى شــعار ورشــة البحــرين(؛ "الــسالم واالزدهــار"يــسمى بـــ

  ."التطبيع، ولمظاهر االختراق الصهيوني التخريبي للمغرب

المشاركة الواسـعة فـي المـسيرة الوطنيـة التـي تقـرر تنظيمهـا يـوم "ودعا البيان الشعب المغربي إلى 
  ."رباطاألحد المقبل بال
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مجموعـة "، و"الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني"والمنظمات التي دعت إلى المسيرة هي 
  ." المغربي لهيئات حقوق اإلنساناالئتالف"، و"العمل الوطنية من أجل فلسطين

، "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، و"الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب"وأيضا 
لجنـة التـضامن "، و"االئتالف المغربـي للتـضامن"، إضافة إلى كل من "الهيئة المغربية لنصرة قضايا األمة"و

  ."مع الشعب الفلسطيني

حزيــران / يونيــو٢٦ و٢٥، المرتقــب فــي المنامــة يــومي "ورشــة االزدهــار مــن أجــل الــسالم"ومــؤتمر 
  ."القرنصفقة "الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب االقتصادية لـ

، خطة سالم أعـدتها إدارة الـرئيس األمريكـي دونالـد ترامـب، ويتـردد أنهـا تقـوم علـى "صفقة القرن"و
إجبار الفلـسطينيين علـى تقـديم تنـازالت مجحفـة لمـصلحة إسـرائيل، بمـا فيهـا وضـع مدينـة القـدس الـشرقية 

  )األناضول.(المحتلة، وحق عودة الالجئين

  ١٨/٦/٢٠١٩القدس العربي 

***  

   مقدسيةشؤون

 القدس في لإلسكان المدى طويلة إستراتيجية بتصميم ُيطالب عيسى
 

 لنـصرة المسيحية اإلسالمية للهيئة العام األمين عيسى، حنا الدكتور طالب – الوطن دنيا – اهللا رام
ــدولي، العربــي والمــستوى الفلــسطينية الرســمية الجهــات والمقدســات، القــدس  اإلســكان قــضية بمواجهــة وال
 وهـدم األراضـي مـصادرة تبـيح التـي المتطرفـة االحتالل قوانين جراء المحتلة، القدس مدينة في نيينللفلسطي
 االسـتيطاني البنـاء تـشرع قـوانين يقابلهـا ،واإلصـالح التـرميم عمليات لمنع إضافة العربية، والمنازل البيوت
 التــي التهويــد لــسياسة بيقــاتط المقدســة للمدينــة المغتــصبين مــن مزيــد وجلــب الواقــع األمــر لفــرض المتزايــد
  .المتتالية اإلسرائيلية الحكومات تتبعها

 االسـتيطانية والبـؤر فالمـستوطنات أرضـه، في التوسع على قادر غير أصبح اليوم المقدسي" وقال،
 المقدسـي ليجـد خـضراء، كمناطق خصص ارض من تبقى وما المستوطنين، لصالح األراضي معظم صادرت
ــي نفــسه ــي ال صــغيرة منطقــة ف ــه تلب ــاثر احتياجات ــادة للتك ــد الحــل ليبقــى والزي ــل الوحي  عــن والهجــرة بالرحي

 حتـى بـل البنـاء، مـن والمنـع الـسكن ضـيق فـي فقـط تكمـن ال المحتلة القدس أهالي معاناة أن كما المدينة،
 والمغـادرة بديلـة مـساكن عـن البحـث إلـى مـنهم اآلالف عـشرات دفـع مـا القائمة، البيوت ترميم أو إكمال في
  ".العازل الجدار خارج المدينة أطراف إلى

 رئـيس هـدف وهـو ،اإلسـكان فـي كامل شبه انهيار من القدس مدينة تعاني أصبحت اآلن" وأضاف،
 للمقدسـيين، بالنـسبة وخـدماتها المدينـة إضـعاف خـالل مـن تحقيقـه علـى المتعاقبة االحتالل حكومات تعمل
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 بلدية وضعتها التي والقوانين والمصاعب فالعقبات وطنين،المست قطعان لتوطين المقدسيين تهجير وبالتالي
 بنـاء رخـصة مـن اقـل علـى يحـصلون المقدسـيون جعلـت المتعاقبـة اإلسرائيلية والحكومات بالقدس االحتالل

 لحظـة، أي فـي للهـدم والمعرضة المرخصة غير المساكن آالف وجود يعني ما وهو مسكن، ألف لكل واحدة
 صـعب حلـم بالهـدم، مهـدد وغيـر الـصحية المواصـفات فيـه تتـوافر سـكن لـىع المقدسي حصول من وجعلت
  ".المنال

ــدكتور ونــوه ــا، ال ــذ" حن ــم م١٩٦٧ عــام للقــدس إســرائيل احــتالل من ــد ل ــأي اهتمــام أي تب  مــشروع ب
 اسـتقطاب أجـل مـن وذلك لليهود، فقط مخصصة إسكان بمشاريع اهتمامهم كل وكان الفلسطينيين، إلسكان
 تحـد جديـدة وأحيـاء بمـستوطنات الـشرقية القدس ٕواحاطة القدس، في للسكن اليهود من عدد اكبر واجتذاب

 المتاحــة الرقعــة تحديــد طريــق عــن وذلــك لهــم، مــساكن ٕواقامــة الطبيعــي بالتوســع الفلــسطينيين إمكانيــة مــن
  ".عليها إسكانية مشاريع يقيموا أو جديدة، أحياء عليها يبنوا كي للفلسطينيين

 تحتيـة بنيـة بعمـل تقـم لـم إسـرائيل" الـدولي، القـانون وخبيـر أستاذ وهو عيسى، حنا الدكتور وأشار
 مـشروع إقامـة يريـد فلـسطيني أي علـى كـان ولذلك للفلسطينيين، إسكانية مشاريع إقامة تناسب أراض ألية

 تقــوم التــي للبلديــة، بــه يتقــدم أراض، قطــع مجموعــة أو للقطعــة تنظيمــي مخطــط بإعــداد يقــوم أن إســكاني
 البلديـة توافـق ان مـن اليـأس إلـى مـنهم بالعديـد حـذى مما إلقراره، والمماطلة والتعقيدات العراقيل كل بوضع
 بنـاء رخـصة علـى الحـصول كلفـة ارتفـاع ذلـك إلـى أضـفنا مـا إذا المـرخص، غير للبناء قادهم وهذا عليهم،
  ".عليها الحصول مدة وطول

 حنينـا بيـت فـي نـسيبة عمـارات كـان القـدس، مدينـة فـي أقـيم إسكاني مشروع أول" القانوني، وذكر
 دوالر، آالف ٣ تتجـاوز ال بنـاء رخـصة استصدار تكاليف وكانت المنصرم، القرن من التسعينات أوائل وفي

 أصـبحت مربعـا، ًمتـرا ١٢٠ مـساحته تتجـاوز ال لمنزل بناء رخصة فتكلفة مختلفا، بات اليوم الوضع لكن ،
 ألف ٥٠٠-٣٠٠ بين تتراوح أصبحت القدس، في اآلن المرخصة قالشق وأسعار دوالر، ألف ٤٠ عن تزيد

 لتعقيـدات نظـرا سـنوات ٨-٦ بـين تتـراوح اآلن التـسليم ومـدة الـسكان، مـن %٩٩ يطيقـه ال ما وهذا دوالر،
  ".الترخيص

 األمـد طويـل اسـتثمار هـو المحتلـة القـدس مدينـة فـي اإلسـكان بقطـاع االسـتثمار بات بذلك" وتابع،
 فـي قائمـة ليـست بالتقسيط، بيت شراء أمور أن ذلك الثمن، دفع يمكنها السكان من جدا لةقلي لقلة وموجه
 لـن المشاريع هذه مثل فإن ذلك وعلى التملك، على الناس يساعد مصرفي إقراض نظام وجود لعدم القدس،

 المعـضلة نهمإسكا أمر يشكل الذين الشابة األزواج حتى أو السكان، من الفقيرة وال المتوسطة الطبقة تخدم
  ".الكبرى

 االحــتالل ســلطات تتبعهــا التــي )٢٠٠٠ القــدس( المــسماة الهيكليــة الخريطــة تعتبــر" عيــسى، وقــال
 القدس تدمر التي والخرائط القوانين أبرز من سكانها، وطرد وتهجير العربية معالمها وطمس القدس بتهويد
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 التي والمعوقات العقبات تزيد حيث لمقدسة،ا المدينة وترك الهجرة إلى وتدفعهم المقدسيين توسع من وتحد
 علـى عملـت اإلسـرائيلي االحتالل سلطات إن حيث المحتلة، القدس في البناء يخص فيما المقدسيين تواجه

 كمنـاطق تـصنيفها تـم مـشابهة ومـساحات المستوطنات لبناء المدينة أراضي من واسعة مساحات تخصيص
 الطبيعـي الفلـسطيني الـسكاني التوسـع إمكانيـة جعل وبالتالي ها،علي البناء من الفلسطينيون ُيمنع خضراء،
  ".ًتماما معدومة

 تهجيــر وراءه مــن الهــدف قــانون وهــو ،"والتخطــيط التنظــيم قــانون" بـــ يــسمى مــا هنــاك" وأضــاف،
 إلــى القــدس مــساحة مــن %٤٠٠ علــى يزيــد مــا تحويــل إلــى أدى حيــث مــدينتهم، مــن وطــردهم المقدســيين

 جبـل فـي حـدث كمـا المـستوطنات لبنـاء كاحتيـاط وتـستخدم عليها، للفلسطينيين لبناءا يمنع خضراء مناطق
 بالمدينـة المحيطـة األحيـاء إلـى القـدس مـن عربيـة سـكانية هجـرة إلـى اإلجـراءات هذه دفعت وقد غنيم، أبو
  ".والتكاليف البناء سهولة إلى ًنظرا

 وتـدعم تمـول آليـة إيجـاد فـي نيكمـ القـدس فـي اإلسـكان مـشكلة حـل إن" الهيئة، عام أمين أوضح
 المقدسـيين ٕوابقـاء القدس، خدمة أرادت إن العربية، صناديقنا وعلى الرخص، على المنازل أصحاب حصول
ـــصوت المقدســـيين ودعـــم ،ًوالأ المنحـــى لهـــذا تتوجـــه أن فيهـــا، ـــصورة بال  االحـــتالل ممارســـات وفـــضح وال

 تفاصـيل إغفـال وعدم وسكانها المقدسة ينةالمد له تتعرض ما كل على الضوء تسليط خالل من وغطرسته،
 ومـا اإلسـكان مـشكلة لتفعيـل إضـافة ومثقـف، ومـسؤول إعالمـي كـل علـى يقـع واجـب وهـذا اليومية حياتهم

 حــق ٕواحقــاق االحــتالل إلدانــة الدوليــة والمــؤتمرات المحافــل فــي لبيــوتهم هــدم مــن المقدســيين لــه يتعــرض
  ".المقدسيين

 أبنــاء مــن ولــسكانها القــدس لمدينــة التمويــل وعمليــات آليــات يــزبتعز عيــسى حنــا القــانوني وناشــد
 المـشاريع تمويـل لعمليـة مـساندة إعالميـة لجنـة وتـشكيل البـديل للتخطـيط مركـز ٕواقامة الفلسطيني، الشعب
 منـازلهم تتعـرض التـي لألسـر سـكن أجـرة وتوفير هدمها، تم التي المنازل بناء ٕواعادة المدينة، في الحيوية

  .إسكانهم لحين للهدم

 القــدس، لمدينــة الــدعم تقتيــر مــن بالحــد مطالبــة والدوليــة العربيــة المــستويات" العــام، األمــين وقــال
 تــصميم وعليهــا عــام، بــشكل المــانحين وكافــة ًخاصــة العــرب المــانحين قبــل مــن التمويــل بــطء عــن والكــف

  ".المدينة في األراضي من المتوفرة الموارد كافة استغالل القدس، في لإلسكان المدى طويلة إستراتيجية

   ١٦/٦/٢٠١٩ الوطن دنيا

*** 
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  القدس في اإلسالمية والمقدسات والشؤون األوقاف مجلس

  المسيحية العقارات بإعادة إسرائيل يطالب

 

 علـى القـدس فـي اإلسـالمية والمقدسات والشؤون األوقاف مجلس ّيشد :"العربي القدس "– الناصرة
 حـدودها رسـمت التـي المباركـة األرض هذه منار على المحافظين وأكنافه دسالمق بيت في المرابطين أيادي
 كـل المباركـة بوقفـاتكم أعجـزتم مـن يـا ّديـدنكم وهـذا دأبكـم فهـذا وتـابعيهم، الـصحابة ورفـات الشهداء بدماء

 ًءوفـا عليـه اسـتؤمنتم بمـا النفـيس اإلرث هذا منازعتكم في ًوسعا يدخروا لم الذين وأعوانه الباطل مخططات
  .اهللا رسول وأصحاب اهللا رسول لذمة

 وتلـك تحتـه فائـدة ال مـا فـي يبـددونها الـمـسلمين خيـرات سـخر بـأن سـفاهة خـذلكم مـن يضرنكم فال
 العقـارات المحتـل تمليـك فـي ًوضرارا خيانة وسمسر وباع فرط فيمن الكبرى المفسدة تلك أما صغرى، مفسدة
  .والظلم االحتالل تكريس في مساهمين واألراضي والبيوت

 أيهمـا ــ وسـلم عليـه اهللا صـلى اهللا رسـول عند نحن و ـ تذاكرنا ":قال ـ عنه اهللا رضي ـ ذر أبي عن
 مــسجدي فــي صــالة ":وســلم عليــه اهللا صــلى اهللا رســول فقــال الـــمقدس، بيــت أم اهللا رســول أمــسجد أفــضل
 األرض مـن فرسـه شـطن مثـل للرجـل يكـون أن وليوشـكن هـو، المـصلى ولـنعم فيه، صلوات أربع من أفضل
  ."فيها ما و الدنيا من له خير ":وقال ."كله الدنيا من له خير الـمقدس بيت منه يري حيث

 فيهــا ومــا الــدنيا مــن لكــم ٌخيــر فهــذا الـــمباركة األرض هــذه مــن  تفرطــوا ال الـــمقدس بيــت أبنــاء فيــا
  .وسلم عليه اهللا صلى األكرم رسولكم لقول ًمصداقا

 إال واحـدة تنتهـي ال تكـاد التـي الفواجـع من متواصلة سلسلة من األخيرة ةاآلون في رشح ما في أما
 واليـة فـي سـترهم مـن لنـا اهللا كـشف فيمـا النفـوس وضـعفاء الــمنافقين أيـدي كـسبت بما منها بأكبر وابتلينا

  :فيهم وجل عز اهللا قول من ابلغ فليس ذنوبهم، من أقبح لهم كانت وأعذار واهية حجج تحت االحتالل

بش* َالمنافقين ِرَ ِ ِ َ ُ ْ ْلهم ِبَأن ُ ًعذابا َ ًَأليما ََ َالذين * ِ ِ َيتخذون ُ ِ  َالكافرين َ ِ ِ َ ََِأولياء ْ ِدون ِمـن ْ َالمـؤمنين ُ ِ ِ ْ ُ ََأيبتغـون ْ ُ َ ْ َ 
ُعندهم ُ َ َالعزة ِ  ِ ْ َالعزة َِفإن  ِلله ِ ًجميعا ِّ ِ   )١٣٨،١٣٩:النساء*(َ

 االمبـ، فنـدقي علـى االسـتيطانية الــمنظمات ءاسـتيال مـن عنـه أعلـن مـا النوائـب هـذه آخـر ولعل
 بـالغ وموقعهـا الـضخمة بمـساحتها الخليـل بـاب منطقـة في بهما الـمحيطة الـمخازن من كبير وعدد والبتراء

ــة الحــساسية ــب فــي واألهمي ـــمدينة قل ـــمقدسة ال ــى والمــشرف ال ـــمؤدية الرئيــسة الطــرق عل ــى ال  الـمــسجد إل
 للمدينة اإلسالمي الفتح خالل القديمة للبلدة التاريخية الـمداخل أهم وأحد يامة،الق وكنيسة الـمبارك األقصى

 أحيائهــا فــي الــصابرين الـــمدينة أبنــاء ظهــور فــي وطعنــة عــار وصــمة يــشكل هزلــي مــشهد فــي الـــمقدسة،
 .والـمسيحية اإلسالمية

  



 
١٨

  :يلي ما على نؤكد األوقاف مجلس في فإننا وعليه

 العقـود كافـة بطـالن طائلـة تحـت الـشرعيين أصـحابها إلى المسربة المسيحية العقارات كل بإعادة نطالب .١
 ال أطـراف قبـل مـن الحقـوق أصـحاب مـن غفلـة وفـي الظـالم جـنح فـي حيكـت التـي المشبوهة والصفقات

 هــذا أضــالع أحــد االحــتالل محــاكم بوصــاية شــرعنتها تمــت باطلــة وبعقــود الـمريــضة أنفــسهم إال يمثلــون
  .الظالمة القانون ودولة لقانونا باسم الواقع الظلم

 العامــة األوقــاف وقــوانين أحكــام عليهــا تــسري القــدس مدينــة فــي الـمــسيحية األوقــاف أراضــي أن نؤكــد .٢
 التــي الخيـر وجـوه مـن أي فـي وثمرتــه غلتـه تنفـق ًحبـسا يبقـى بــل يـورث وال يوهـب وال يبـاع ال فـالوقف
  .العموم وجه على وهو الواقف، عينها

 تغييـر أو إجـراء كـل أن علـى واضـح بـشكل ّتـنص التـي األمـن ومجلـس الــمتحدة األمـم قـرارات على نؤكد .٣
 أم وشـراء ًبيعـا أكـان سـواء بـه يعتـد وال ٍوالغ باطـل القـدس مدينـة فـي االحـتالل سـلطات تتخذه أو أجرته
  .واستيالء ًتسريبا

 الـمـشابهة، ياالقـضا مـن غيرهـا أو القـضية هـذه فـي تورطـه يثبـت مـن كـل وتعريـة فـضح من بد وال كما .٤
  .الناس بين شأنها عال مهما وطنية أو دينية شخصية ألي تورط أو دور أي بكشف

 بقـول ألعـدائنا المباركـة األرض فـي عقـار أو أرض تـسريب بجريمة تساهل من كل مذكرين ونختتم
  ."تعلمون وأنتم أماناتكم وتخونوا والرسول اهللا تخونوا ال آمنوا الذين أيها يا ":تعالى اهللا

  ١٩/٦/٢٠١٩القدس العربي 

*** 

  آراء عربية

 نقاط القوة والضعف.. السلطة في مواجهة الصفقة

 عريب الرنتاوي

ضعفها :  السلطة الفلسطينية على ورقتين رئيستين اثنتين، تراهن"صفقة القرن"في مواجهتها لـ 
ًالورقتان لعبتا أدوارا متفاوتة األهمية في جبه بعض التحديات التي اعترضت مسيرة ... وشرعيتها 

ًالفلسطينيين نحو الحرية واالستقالل، بيد أن شكوكا كثيفة، باتت تحيط بجديتهما وجدواهما، وهو ما يتعين 
ًائل والمثقفين الفلسطينيين إمعان النظر فيه مجددا، أقله لتفادي المفاجأة وسوء التقدير على السلطة والفص

 .والحساب

في الحرب االقتصادية الشرسة التي تخوضها إسرائيل والواليات المتحدة ضد السلطة، وتحت شعار  
ًانهيارها، انطالقا ، لم تجد السلطة من وسيلة للرد على خصومها سوى التحذير من مغبة "تجفيف الموارد"

، وكل مصلحة إسرائيلية هي "القومي"من فرضية أن بقاء السلطة واستمرارها، فيه مصلحة إلسرائيل وأمنها 
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على السلطة أن تدرك أن انحراف .ًمصلحة أمريكية بامتياز، خصوصا في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب
ً هباء "المقولة/الفرضية"مي، سيجعل من هذه إسرائيل وانجرافها المستمرين صوب التطرف الديني والقو

، لن "سيادته"فمن يريد ابتالع كل أو معظم أو بعض الضفة الغربية، بعد أن ضم القدس إلى ... ًمنثورا 
يضيره في المدى المتوسط، بقاء السلطة أو انهيارها، وربما يكون من المفضل للتيارات األكثر يمينية في 

تتهاوى وأن يجري التعامل مباشرة مع مجاميع السكان الفلسطينيين في إسرائيل، أن تسقط السلطة و
ًهذا الرهان، وان كان ما يزال قائما عند تيار وازن في ... معازلهم وكانتوناتهم  اإلسرائيلية، إال » المؤسسة«ٕ

أن قاعدته تتقلص باستمرار مع استمرار زحف اليمين االستيطاني والديني على الخريطة السياسية 
ًسالحا ماضيا"يقودنا ذلك لسؤال الشرعية، الذي ما زال .حزبية اإلسرائيليةوال  بين يدي السلطة والمنظمة، "ً

مع أنه سالح آخذ في التآكل في ظل تزايد أعداد الدول التي تصوت إلسرائيل في األمم المتحدة والمنظمات 
وفي ظل تفاقم وتأبيد مأزق ... "الحق الفلسطيني"ًالدولية، وهي التي اعتادت التصويت تلقائيا لصالح 

هذه الورقة في طريقها للتآكل إن لم يستيقظ ... ّاالنقسام الفلسطيني، الذي مس الشرعية وأهدر سطوتها 
بإجماع نادر، رفض الفلسطينيون .الفلسطينيون على األخطار والتهديدات المحدقة بهم قبل فوات األوان

وط الكثيفة التي مورست عليها بهدف تطويعها وتركيعها ، وصمدت قيادتهم في وجه الضغ"صفقة القرن"
ًالصفعة، ظل سياسيا، ومعلقا بالهواء، فمنذ أن كانت الصفقة، ومنذ /لكن الرفض الفلسطيني للصفقة...  ً

ِأن نقلت السفارة األمريكية إلى القدس، لم نر مفاعيل أية سياسات أو استراتيجيات بديلة، تكفل تعزيز  ُ
لم نر ... طنية لدى المجتمع الفلسطيني وتعظم قدرته على الصمود والثبات على أرضه جهاز المناعة الو

ّجهدا حقيقيا للمصالحة بل تعمق االنقسام  ً لم نر موجات متعاقبة من المقاومة الشعبية السلمية، األمر ... ً
ما يشاءان، من الذي خلق انطباعات عميقة لدى عواصم دولية عدة، بأن ترامب ونتنياهو قادران على فعل 

لم نر محاوالت للفكاك من أسر االقتصاد االستهالكي، ... دون أن يخشيا أية ردود أفعال جدية تذكر 
ًلم نرى خططا لوقف تفريغ األرياف الفلسطينية والحد من هجرة ... ُالمضعف لروح المقاومة والثبات 

لم نر أي تغيير ... محاكمة الدولية ُّلم نر مجرم حرب إسرائيليا واحدا قدم لل... سكانها صوب المدن 
أي مغزى أو » صفقة القرن«لن يكون لرفض ... جوهري في النهج الذي قادنا إلى ما نحن فيه وعليه 

َمعنى، ما لم تقترن األقوال باألفعال، وما لم يبن على الشيء مقتضاه  ًما زال الرهان معقودا على أن ... ُ
ًوهو رهان قد ال يستمر طويال قبل أن يسقط سقوطا » عيتهاقوتها في شر»و» قوة السلطة في ضعفها« ً

ِذريعا، ما لم يخل القديم مكانه للجديد، قديم السياسات واالستراتيجيات وأدوات النضال، وقديم القيادات  ُ ً
ًوالمؤسسات الشائخة والمترهلة، لتكتسب الحركة الوطنية زخما جديدا، وتعيد منظمة التحرير لحمتها  ً

 .ياله الشابة على نحو خاصبشعبها واج

  ١٩/٦/٢٠١٩الدستور 

***  
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 !! المقبل"الكنيست"و..العرب 

 صالح القالب 

نها ستكون حاسمة ومصيرية، بقيت ثالثة شهور إلجراء اإلنتخابات اإلسرائيلية، التي توصف بأ
مما يعني أنه قد تطرأ مستجدات كثيرة وبحيث أنها مخاطرة سياسية أن يصل اإلعتقاد إلى مستوى اليقين 

ًال محالة وأن البديل قد يكون أقل تشددا وأكثر مرونة » مغادر«بأن رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو 
ٕفي نفق مظلم مستندا إلى دعم دونالد ترمب وادارته » الليكودي«بالنسبة لعملية السالم التي أدخلها هذا  ً

األميركية التي بتصرفاتها تجاه الصراع في الشرق األوسط قد أكدت أنها صهيونية أكثر حتى من الحركة 
عاصمة لدولة » الموحدة«إن هدف كل ما قام به هذا الرئيس األميركي من اإلعتراف بالقدس .!!الصهيونية

ضم السيادة على هضبة الجوالن السورية المحتلة إلى الدولة اإلسرائيلية إلى ترك اإلسرائيليين إسرائيل إلى 
في هذه المنطقة كما يشاؤون ويضطهدون الشعب الفلسطيني كما يحلو لهم، هو لضمان فوز » يعربدون«

ول المقبل وهذا من أيل» ١٧«بنيامين نتنياهو في اإلنتخابات المقبلة التي من المفترض أن تجري في الـ 
وبالطبع فإن هذا الذي يقوم به ترمب ليس حبا برئيس الوزراء اإلسرائيلي وال .إن لن تطرأ مستجدات معطلة

ً، كما يقال، بل استدراجا ألصوات يهود الواليات المتحدة المسيطرة إن ليس عليهم »سواد عيونه«من أجل 
اع طويل في أميركا وبخاصة بالنسبة للصراع في التي هي صاحبة ب» أيباك«كلهم فعلى أغلبيتهم منظمة 

ًبصورة خاصة بقي منحازا انحيازا » الحزب الجمهوري«الشرق األوسط وللقضية الفلسطينية وحيث أن  ً
أعمى إلى الحركة الصهيونية وبقي يوظف كل إمكانياته لدعم دولة إسرائيل منذ إنشائها في فلسطين عام 

اإلنتخابات الرئاسية األميركية المقبلة واإلنتخابات اإلسرائيلية، التي ولهذا فإن . وحتى هذه اللحظة١٩٤٨
ًالمقبل، تشكالن رقما تبادليا واحدا في كال الحالتين فنجاح » سبتمبر«من المفترض إجراؤها في أيلول  ً

ًاليمين اإلسرائيلي ممثال برئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو سيكون نجاحا لليمين األميركي في ً 
اإلنتخابات الرئاسية المقبلة والعكس صحيح وحقيقة أن هذه مسالة بقيت متواصلة ومستمرة منذ إنشاء 

وحقيقة فإنه يمكن القول في النهاية أنه ال فرق بالنسبة .١٩٤٨هذه الدولة الصهيوينة، كمؤامرة، في عام 
وحزب بنيامين نتنياهو » تحزب الجنراال«: للصراع في الشرق األوسط والقضية الفلسطينية بين ما يسمى

فهما يقفان على أرضية واحدة ويبقى هنا أنه على األشقاء الفلسطينيين في ما احتل من فلسطين عام 
» ّيصبوا« أن يتخلوا عن تطلعاتهم وحساباتهم الشخصية وأن يوحدوا صفوفهم ومواقفهم وأن ١٩٤٨

 اإلسرائيلي يجعلهم قادرين على لعب دور »الكنيست«ًجهودهم في قائمة واحدة ليحققوا فوزا في انتخابات 
  .بالنسبة للصراع البرلماني بين اإلسرائيليين ولو في الحدود الدنيا» بيضة القبان«

  ٤٨ص/١٩/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  آراء عبرية مترجمة

  هدم شقق في شرقي القدس

  

  ١٨/٦/٢٠١٩نير حسون  -  هآرتس

 شقة سكنية في حي يوجد ١٠٠بنى فيها  م١٣المحكمة العليا سمحت في االسبوع الماضي بهدم 
تحت سيطرة السلطة الفلسطينية في شرقي القدس بذريعة أنها قريبة من جدار الفصل، ولذلك هي تشكل 

الحديث .  شقة من الشقق مسكونة والباقية قيد البناء، التي صودق عليها من قبل السلطة٢٠. خطر أمني
السلطة الفلسطينية، ستمكن الجيش من هدم آالف يدور عن سابقة، التي حسب اقوال سكان الحي و

  .المباني المحاذية لجدار الفصل في اراضي الضفة الغربية

خالفا ألجزاء القرية . حي وادي الحمص يقع على مدخل قرية صور باهر، جنوب شرق القدس
 منطقة أ، معظم الحي يعتبر. االخرى هذا الحي يوجد خارج حدود بلدية القدس في اراضي الضفة الغربية

ولكن في اعقاب التماس قدمه السكان في السابق تم تغيير . أي تحت ادارة السلطة ومسؤوليتها االمنية
نتيجة ذلك الحي يوجد في الطرف االسرائيلي من الجدار، لكن . مسار الجدار بحيث ال يمر في وسط القرية

  .السلطةمن ناحية قانونية هو يعتبر جزء من الضفة الغربية وتحت مسؤولية 

حسب اقوال سكان صور باهر فإن وادي الحمص هو منطقة التوسع الوحيدة التي بقيت للقرية، 
هكذا في السنوات االخيرة بنيت في القرية مبان . والذي اصبح محشورا بين احياء اسرائيلية لجدار الفصل

ها أزواج شابة كثيرة بمصادقة مكاتب التخطيط في السلطة الفلسطينية، التي سكنت فيها في معظم
  .وعائالت من القرية

 مترا عن ٢٥٠ولكن قبل سبع سنوات اصدر قائد المنطقة الوسطى أمر يمنع اقامة مبان على بعد 
وفي االصل صالحية التخطيط . وحسب اقوال السكان االمر لم يتم نشره وهم لم يعرفوا عنه. جدار الفصل

 مبنى ١٣بل سنتين اصدر الجيش أمر هدم لـ ق. في اراضي القرية هي في ايدي السلطة الفلسطينية
  .جديدا، التي تخرق توجيهات االمر

في احد المباني التي صدر بحقها أمر هدم يعيش بالل كيانية مع زوجته واوالده الخمسة، من 
بعد عشرين سنة .  واوفر شيكل كل يوم١٧أنا اعمال بمشقة منذ جيل الـ “.  سنة١٥عمر سنتين حتى 

اآلن هم يقومون بإعادتي “. ، قال للصحيفة”روض حصلت عليها في هذا المبنىوضعت كل مالي وق
وأنا ليس لي ما افعله، سأنتقل . عشرين سنة إلى الوراء، االوالد دائما يسألون متى سيأتون لهدم البيت

  .”إلى السكن في الشارع

أبو طير، قال احد السكان اآلخرين في القرية الذي المبنى الذي يعيش فيه معد للهدم، محمد 
وما بقي صادروه من اجل الجدار، والشارع . معظم اراضينا صودرت لصالح مستوطنة جبل أبو غنيم“
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ماذا يريدون من الناس أن . ، اآلن يهدمون لنا هنا)شارع واسع تم شقه في شرقي القدس(االميركي 
  .”يفعلوا؟

  رأس الحربة

ى أنه ال توجد للجيش صالحية لهدم مبان سكان من القرية قدموا التماسا للمحكمة العليا بدعو
حصلت على تراخيص بناء من السلطة الفلسطينية، وأنهم قاموا ببناء بيوتهم بدون معرفة أن الجيش يمنع 

حسب اقوال المحامي الذي يمثل السكان، هيثم الخطيب، فإن تحليل خريطة تقييدات البناء من قبل . ذلك
 الفصل التي توجد في المناطق بعيدا عن حدود بلدية القدس، الجيش تدل على أنه في اجزاء من جدار
ولكن في اجزاء الجدار القريبة من حدود .  متر عن الجدار٢٥٠يمنع الجيش االسرائيلي البناء على بعد 

اذا كان من الخطر البناء قرب الجدار فكيف اذا “. المدينة، يسمح الجيش بالبناء حتى على بعد صفر منه
في اطار التماس السكان قام بعرض موقف امني يقول . ، سأل الخطيب” ال توجد مشكلة؟في هذه المناطق

ما “. ولكن هذا تم رفضه. إنه يمكن حل الخطر االمني من خالل زيادة ارتفاع الجدار واضافة الكاميرات
  .، سأل”االكثر منطقية، هدم البيت أم زيادة ارتفاع الجدار الشائط؟

مزوز وعوزي فوغلمان واسحق عميت وافقوا االسبوع الماضي على قضاة المحكمة العليا مني 
إن استمرار البناء بدون مصادقة بمحاذاة الجدار االمني يقيد حرية “موقف وزارة الدفاع وكتبوا في قرارهم 

هذا البناء يمكن أن يشكل ايضا غطاء لمنفذي . العمل العملياتية ويزيد االحتكاك مع السكان المحليين
ويمكن . االنتحارية أو المقيمين غير القانونيين في داخل مجموعة سكانية مدنية غير مختلطةالعمليات 

لذلك، مقبول . االرهابيين من تهريب الوسائل القتالية وحتى الدخول من المناطق إلى االراضي االسرائيلية
جدار من اجل منع هذا  امنية لتقييد البناء قرب ال–علينا موقف الجهات االمنية بأن هناك حاجة عسكرية 

وفي جزء من المباني صادقت على . مع ذلك، خالل النقاشات وافقت الدولة على تقليص الهدم. ”الخطر
  .ابقاء الطوابق السفلية واالكتفاء بهدم الطوابق العليا

حسب اقوال الخطيب وشخصيات كبيرة في السلطة التي قامت يوم االحد بزيارة خيمة االحتجاج 
ي القرية، فإن الحديث يدور عن قرار يشكل سابقة قانونية تمس بشكل كبير بسيادة السلطة التي اقيمت ف

وحسب اقوالهم، القرار يفتح ثغرة لهدم أكبر للبيوت قرب جدار الفصل في جميع الضفة . الفلسطينية
 .لخطيب، قال ا”هذا رأس الحربة، الجيش تلقى الضوء االخضر وسيبدأ العمل في جميع المناطق“. الغربية

  ٣٠ ص١٩/٦/٢٠١٩الغد 
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  واشنطن وراء تأجيل إخالء الخان األحمر: مصدر أمني

  

 ١٨/٦/٢٠١٩ينيف كوفوفيتش  -  هآرتس

الدولة أعلنت بأنها ستقوم بتأجيل إخالء قرية الخان األحمر على األقل حتى منتصف كانون األول 
وحسب قوله، األميركيون . ر أمني كبيرهذا ما قاله أمس مصد. بناء على طلب من اإلدارة األميركية
من اجل عدم خلق التوتر في اوساط قيادة السلطة ” صفقة القرن“يريدون منع االخالء إلى حين عرض 

النيابة العامة التي ردت أول من أمس على التماس حول الموضوع شرحت بأنه تم . الفلسطينية أو اهانتها
ممثل تجمع الخان األحمر، عيد أبو خميس، تم . بقة والحاليةتأجيل إخالء القرية بسبب االنتخابات السا

استدعاؤه في شهر نيسان الماضي لزيارة في الواليات المتحدة لثالثة أسابيع من قبل جمعية يسارية مؤيدة 
في اطار الزيارة كان ضيفا على عدة لقاءات نظمتها الرابطة، والتقى مع عدد من . ”٣جي“إلسرائيل 

  .لذين وعدوا بالعمل على منع اإلخالء، على األقل حتى نشر خطة السالم األميركيةأعضاء الكونغرس ا

هذه . في زيارته التقى ممثل سكان الخان األحمر ايضا مع جهات من الجالية اليهودية في أميركا
الجهات أوضحت بأنها ستحاول التأثير على متخذي القرارات في إسرائيل كي ال يعملوا على إخالء القرية 

واقترحوا التوسط في مفاوضات من اجل التوصل إلى صفقة في سياقها يحصل . في الفترة القريبة القادمة
  .السكان على تعويضات كبيرة إذا وافقوا على اخالئهم من بيوتهم

وقريبا يتوقع أن يسافر إلى جولة لقاءات اخرى في الواليات . مؤخرا يتواجد أبو خميس في تونس
لقد تمت دعوتي إلى الواليات المتحدة مرة اخرى لاللتقاء مع جهات في “. اسابيعالمتحدة لمدة ثالثة 

من محادثاتي مع عدد من األشخاص الذين التقيت معهم أتوقع حدوث شيء “. ، قال للصحيفة”الكونغرس
  .”ما جيد

تمكينها من الرد على االستئناف ” بناء على طلب المستوى السياسي“أول من أمس طلبت الدولة 
الحركة قدمت التماسا للمحكمة العليا من أجل .  كانون األول١٦اليمينية حتى ” رغفيم“ذي قدمته حركة ال

وقد كتب في طلب الدولة ايضا من المحكمة . اجبار الدولة على تبرير عدم تطبيق أمر هدم الخان األحمر
حسبان كل االعتبارات توقيت اإلخالء سيحدد من قبل المستوى السياسي، مع األخذ في ال“العليا بأن 

  .”المتعلقة بهذا األمر

مصدر أمني مطلع على األمر قال للصحيفة بأن موضوع إخالء القرية لم يتم طرحه أبدا على 
حسب . وأن جهاز األمن لم يطلب منه أي شيء في هذا الموضوع. طاولة جهاز األمن في األشهر األخيرة

ملياتي مع المستوى السياسي، بما في ذلك رئيس هذا المصدر، حتى اآلن لم يتم اجراء أي نقاش ع
  .الحكومة ووزير الدفاع بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بإخالء الخان األحمر

تحدثت حول األمر مع جهات أخرى ايضا، التي شاركت في عدد من اللقاءات التي ” هآرتس“
الجهات قالت إن االنطباع من هذه . جرت في محاولة لتوقع تأثير إخالء القرية على الناحية السياسية
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اللقاءات المغلقة هو أن نتنياهو غير معني باخراج اإلخالء إلى حيز التنفيذ، على األقل ليس في هذه 
حسب اقوالهم، رغبة رئيس الحكومة في تأخير العملية ينبع من الخوف من أن اإلخالء سيشكل . المرحلة

في حين أن الواليات المتحدة معنية بخفض اللهب قبيل . إشارة ويشعل االضطرابات في أوساط الفلسطينيين
  .نشر خطة السالم

حسب مصدر من هذه المصادر، رئيس الحكومة يعتقد أن إخالء سكان القرية من بيوتهم خالفا 
لموقف الواليات المتحدة وأوروبا سيجر في اعقابه انتقادا شديدا ضد إسرائيل، وهو األمر الذي ال يرغب 

  .فيه

أيام من االنتخابات تعهد نتنياهو للجمهور في مقابلة أجرتها معه رينا متسليح بأن قبل ثالثة 
ومع ذلك، كما قلنا، حتى اآلن جهاز األمن لم يطلب منه تنفيذ . ”اإلخالء سيتم قريبا جدا، في اقرب وقت“

 .أي عمل لتسريع اإلخالء، وحتى لم يطلب منه االستعداد له بأي شكل من األشكال

  ٣٠ ص١٩/٦/٢٠١٩الغد 
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  اخبار باالنجليزية
 

PLO denounces endorsement by US officials of annexation of 

occupied territory 
  

RAMALLAH, Monday, June 17, 2019 (WAFA) - The Palestine Liberation Organization (PLO) 

strongly denounced today endorsement by senior United States officials of Israel’s annexation of 

occupied Palestinian territory. 

“The public endorsement of Israel's annexation of occupied Palestinian and Syrian territory by 

the US Ambassador (David Friedman) to Israel and the so-called Middle East envoy (Jason 

Greenblatt) reflect (US President Donald) Trump administration's determined steps to undermine 

and circumvent the requirements of peace in the region,” said Hanan Ashrawi, member of the 

PLO’s Executive Committee. “They also mirror the administration's abject disregard for 

international law and the United Nations Charter. This is an extension of the Trump 

administration's endorsement of the Israeli theft of the occupied capital of Palestine, Jerusalem, 

then the occupied Syrian Golan Heights, by way of annexation.” 

The PLO official stressed in a statement that annexation is an illegal act and a violation of 

international law. 

“Annexation is an illegal act that strikes at the heart of the international rules-based system, 

requiring the unequivocal condemnation and rebuke of the international community. Endorsing 

this multi-faceted crime makes this administration complicit in this crime, which is founded in 

the racist colonial attitude that excuses and empowers Israel in its colonial endeavor to annex the 

remainder of the occupied Palestinian territory and crush the inalienable rights of Palestinians to 

self-determination and freedom through political bullying and extortion.” 

Ashrawi said the Palestinian leadership “unequivocally condemns these illegal and irresponsible 

positions by these senior US administration officials, whose affiliations to the fundamentalist, 

extremist, and racist rightwing in Israel are unquestionable,’ calling “on all responsible 

international actors to  confront the dangerous ramifications of the reckless behavior by the US 
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administration, which threatens to plunge the region and world into chaos and instability by 

normalizing grave violations of international law like annexation and land grab.” 

She stressed that “all realities resulting from the illegal act of annexation are null and void and of 

no binding legal significance. The Palestinian people and leadership will continue to work with 

responsible international partners to protect the region from further chaos and instability, defend 

the inalienable rights of the Palestinian people, as well as the standing and relevance of 

international law.” 

WAFA June 17, 2019   

*** 

Muslim cleric describes Israeli demolitions in occupied Jerusalem as 

ethnic cleansing 
  

JERUSALEM, Tuesday, June 18, 2019 (WAFA) – The Mufti of Jerusalem Sheikh Muhammad 

Hussein slammed the Israeli occupation authorities’ decision to demolish 16 Palestinian 

residential buildings in an occupied Jerusalem neighborhood as ethnic cleansing. 

Sheikh Muhammad Hussein, who is the highest Muslim religious cleric in Palestine, slammed 

the Israeli High Court’s decision to demolish 16 residential buildings in the Wadi Hummus 

neighborhood, located on the edge of Sur Baher, in the southeast of Jerusalem, as “heinous 

practice of racist ethnic cleansing” against the Palestinian people.  

Hussein warned that the Israeli court’s approval of the demolition of the buildings, composed of 

some 100 apartments, under flimsy pretenses would result in the displacement of scores of 

Palestinian families with the purpose of Judaization of Jerusalem. 

He cautioned against the recent display of an image depicting Al-Aqsa Mosque compound 

without the Dome of the Rock at an event attended by Israeli Premier Benjamin Netanyahu. 

He also condemned the distribution of Israeli orders to evict Palestinian families from their 

homes and uproot trees in the Jerusalem neighborhood of al-Issawiya to make room for the 

construction of a park. 

Meanwhile, the Israeli West Jerusalem municipality demolished today a two-story building that 

was under construction in Shufat refugee camp, east of Jerusalem, and a shop for building 

material in Jabal al-Mukabber neighborhood under the pretext of construction without permit. 

Israeli forces have sharply escalated the demolitions of Palestinian property in 

East Jerusalem, recently prompting the United Nations (UN) to decry the 

alarming trend and call on Israel to immediately halt the destruction of 

Palestinian property. 

K.F./M.K. 

18/6/2019 WAFA 

*** 
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