
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ا	مانة العامة

  اللجنة الملكية لشؤون القدس
The Royal Committee for Jerusalem Affairs 

 
  

  
  
  
  
 

  أخبار وواقع القدس

  

  تقرير يومي
  
  

  ٢٠١٩/ حزيران/ ٢٠
  
  
  

  

 

  

  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

 
https://www.facebook.com/rcjajo 

 

https://www.youtube.com/rcjajordan 

 

https://www.rcja.org.jo 
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٢

  المحتوى

  والقدساالردن 
  

 مغربي لصفقة القرن والتأكيد على الموقف الثابت من -رفض برلماني أردني  •

  ٤  الوصاية الهاشمية

  شؤون سياسية
  

  ٦  هنية ال يمكن لصفقة القرن أن تأخذ القدس واألقصى منا •

  ٦  توفير شبكة أمان لفلسطيناجتماع عربي لبحث  •

  ٧  السعودية تطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس •

  ٨  وموقف فلسطين ثابت..  تقترب"ورشة البحرين" •

  ١١  لتأكيد ثوابته بالقضية الفلسطينية" ورشة البحرين"مراقبون يرجحون مشاركة األردن في  •
  

  اعتداءات
  

  ١٣  الضفة في وحرق ومصادرة تجريف أعمال •

  ١٤  إخالء عائلة مقدسية من منزلها لصالح جمعية استيطانية •
  

  تقارير
  

  

  ١٤  أوضاع المقدسيين حرجة وبحاجة لخطة عمل شاملة: وزير شؤون القدس •
  

  عنصرية
  

  ١٦  "فلسطين في بكم ًمرحبا" :عبارة بسبب اإلسرائيليين تغضب أوكرانية هواتف شركة •
  

  

  

  

  



 
٣

  شؤون مقدسية
  

  ١٧   بالسير بإجراءات إصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيينوزير الداخلية يوعز •

  

  فعاليات

  

  

  ١٧  "فلسطينيو أوروبا ضد صفقة القرن" اختتام ورشة روتردام بإعالن  •
  

   عربيةآراء
  

  ١٨  رفض تاريخي •

  اخبار باالنجليزية
  

Amman, Rabat reiterate unified stance on Palestin  ٢٠  

‘World Refugee Day’: Palestinians keep their right of return alive 

through hope, resistance  ٢١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
٤

  القدساالردن 

   مغربي لصفقة القرن والتأكيد -رفض برلماني أردني 

  على الموقف الثابت من الوصاية الهاشمية
 

رن، شدد نواب وأعيان أردنيون ومغاربة على رفضهم لما يسمى بصفقة الق - الرأي–عمان  
، وأكدوا موقفهم الثابت من الوصاية »مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق شعبها«واصفين اياها بـــــ

  .الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف

–جاء ذلك خالل سلسلة لقاءات أمس في مجلسي االعيان والنواب مع لجنة األخوة المغربية

  . النواب المغربي برئاسة النائب خديجة الزيانياألردنية في مجلس

وترأس اجتماع اللجنة في األعيان العين عبد الرزاق طبيشات الذي أكد متانة العالقات األردنية 
المغربية وتميزها والحرص المشترك على تطويرها في جميع المجاالت وخاصة االقتصادية واالستثمارية 

  .والثقافية

راض عالقات التعاون والتنسيق بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف وجرى خالل اللقاء استع
المجاالت ال سيما المجاالت البرلمانية منها، وايجاد آفاق أوسع للتعاون تعكس قوة الروابط بين البلدين 

  .وقيادتيهما الحكيمتين

  .  اتفاقية تعاون بين المملكتين٦٠وأشار طبيشات إلى وجود أكثر من 

عضاء لجنة األخوة األردنية المغربية في مجلس األعيان، إن العالقات القائمة بين بدورهم قال أ
البلدين قوية ومتينة، الفتين إلى التقارب الكبير بين البلدين الشقيقين حيال مختلف القضايا العربية 

  .واإلقليمية والدولية

صار القيسي إن القضية إلى ذلك، وفي لقاء النواب،أكد رئيس مجلس النواب باإلنابة الدكتور ن
الفلسطينية ستبقى تتربع على أعلى سلم أولويات المملكة وصوال إلى الحق الفلسطيني المطلق بقيام دولة 

  .فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس

 المغربية النائب وفاء –وقال خالل لقائه اللجنة بحضور رئيسة لجنة االخوة البرلمانية األردنية 
ٕس هي قضية العرب جميعا وهي راسخة في وجدانهم، وان المغرب كما هو األردن بني مصطفى، إن القد ً

، مشددا على رفض األردن المطلق ألي مخطط أو »صاحب قضية يشترك بها مع األردن بهذا االتجاه
  .صفقة قادمة بهذا الشأن

اية وثمن القيسي مواقف المغرب الداعمة لألردن، وبالذات تأكيد المغرب الموصول على الوص
ًالهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس، مشيرا إلى أن المغرب دولة فاعلة ومؤثرة 

  .واصبحت في مصاف الدول المتقدمة



 
٥

وفي هذا الصدد، أكدت النائب وفاء بني مصطفى، في لقاء منفصل مع اللجنة، متانة العالقات 
في العديد من المجاالت والميادين والسيما » لبناء واالستثمارالعالقات القابلة ل«البرلمانية، واصفة إياها بـــ

  .البرلمانية منها

وزادت ان األردن والمغرب يشتركان بالعديد من المواقف حيال العديد من القضايا ذات االهتمام 
المتبادل والسيما القضية الفلسطينية والقدس، مثمنة بهذا الصدد الموقف المغربي الداعم للوصاية 

  .شمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريفالها

مؤامرة لتصفية «وأكد اعضاء اللجنة النواب رفضهم لما يسمى بصفقة القرن، واصفين اياها بـــــ
ولفتوا إلى تعرض األردن لجملة من الضغوط نتيجة مواقفه الثابتة . »القضية الفلسطينية وحقوق شعبها

لمقدسات فيها، داعين البرلمانات العربية للوقوف بوجه المؤامرة التي تهدف والراسخة تجاه القدس وا
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية الدكتور نضال .لتصفية القضية الفلسطينية

الطعاني، المواقف الموحدة حيال القضايا العربية المشتركة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والوصاية 
  .لهاشمية التاريخية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريفا

إن حالة عدم االستقرار التي تمر بها المنطقة، : وقال الطعاني خالل لقائه الزياني والوفد المرافق
وأشار الى ان .باإلضافة الى األزمات التي تمر بها بعض الدول العربية انعكست على القضية الفلسطينية

برلمانات العربية قادرة على إنشاء منصات سالم تقوم على التعاون والتنسيق لكي يستمر التقارب العربي ال
  .الموحد وتفعيل العمل العربي المشترك

بدورها، ثمنت الزياني الدور المحوري الذي يضطلع به األردن تجاه قضايا المنطقة والسيما 
اشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس القضية الفلسطينية، مؤكدة أهمية الوصاية اله

وقالت إن انسجام المواقف بين البلدين يأتي من طبيعة العالقات األخوية الطيبة التي تجمع قيادة .الشريف
كال البلدين الداعية دوما الى إيجاد السبل الفاعلة التي من شأنها النهوض بمستوى العالقات الثنائية 

موقفه ثابت ال يتغير تجاه » ملكا وشعبا «وتابعت، ان المغرب . الميادين والبناء عليهاو بكافة المجاالت
القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، ويرفض 

قامة كل اشكال المقايضات بهذه الثوابت، وما يسمى بصفقة القرن ويقف مع حق الشعب الفلسطيني بإ
من جهته أشار الوفد المغربي إلى التجربة الديمقراطية .دولته على ترابه المستقل وعاصمتها القدس

المغربية واالصالحات السياسية واالقتصادية التي نفذتها، والمستندة على احترام المنهجية الديمقراطية 
  .القيادة رار وااللتفاف حولواإلرادة الشعبية ووحدة التراب المغربي والمحافظة على االمن واالستق

  ٤ص/٢٠/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

  



 
٦

  شؤون سياسية
  

 هنية ال يمكن لصفقة القرن أن تأخذ القدس واألقصى منا
  

، "حمـاس"إسماعيل هنيـة رئـيس المكتـب الـسياسي لحركـة  أكد – الفلسطيني لإلعالم  المركز–غزة 
ا علــى أن التحــالف الــصهيوأمريكي أن المــسجد األقــصى ســيظل إســالميا والقــدس ســتبقى إســالمية، مــشدد

  .والتطبيع والتواطؤ لن يغير حقائق القدس وهويتها

: -بغـزة" مساجدنا قالعنا والرجال الصادق عدتنا"خالل كلمته اليوم األربعاء في ملتقى -وقال هنية 
  .ةإسالمية إسالمي.. إن المسجد األقصى سيظل إسالميا، والقدس ستبقى إسالمية؛ ال شرقية وال غربية

ٕالقــدس ال شــرقية وال غربيــة؛ وانمــا إســالمية، وال يمكــن لترمــب وال اإلدارة األمريكيــة وال : "وأضــاف
التحالف الصهيوأمريكي وال الصمت الدولي وال التواطؤ وال التطبيع وال نقل السفارة إلى القدس أن يغير هذه 

يأخــذ القــدس أو المــسجد األقــصى الحقــائق، وال يمكــن لــصفقة القــرن وال صــفعة القــرن وال وحيــد القــرن أن 
  ."منا

وشدد على أن فلسطين حباها اهللا بالمسجد األقصى المبارك وخـصها اهللا بالقبلـة األولـى للمـسلمين 
  ....."أكرمنا اهللا أن نكون من المرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس"و

 ١٩/٦/٢٠١٩ الفلسطيني لإلعالم المركز

***  

  شبكة أمان لفلسطيناجتماع عربي لبحث توفير

 نادية سعد الدين

  .....– عمان

 األمانة العامة لجامعة الدول العربية قد أعلنت عن عقد اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب أعلنت 
في مقر الجامعة العربية، مطلع األسبوع المقبل، لبحث كيفية توفير شبكة األمان المالي لدولة فلسطين 

نية على مواجهة الممارسات واإلجراءات المالية واالقتصادية اإلسرائيلية تجاه لمساعدة السلطة الفلسطي
 . االقتصاد الفلسطيني وحجز سلطات االحتالل عوائد الضرائب الفلسطينية

وقال األمين العام المساعد للجامعة العربية، السفير حسام زكي، في مؤتمر صحفي أول من أمس،  
تنفيذا للقرار " األمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يأتي إن االجتماع، الذي جاء بدعوة من

الماضي بالقاهرة، بحضور ) إبريل( نيسان ٢١الصادر عن االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب، في 
 الرئيس محمود عباس، الذي أكد التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس

ً مليون دوالر أميركي شهريا دعما لدولة فلسطين لمواجهة الضغوط ١٠٠بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ  ً
 ." السياسية والمالية التي تتعرض لها



 
٧

الموقف "من جانبه، قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر الطاهر، إن  
لفلسطينية وكافة الفصائل وفعاليات الشعب الفلسطيني الفلسطيني الموحد والجامع الذي اتخذته القيادة ا

 ."ً وورشة البحرين، ترك صدا على كل المستويات العربية واإلقليمية والعالمية"صفقة القرن"ضد ما تسمى 

المخططات التصفوية الرامية " الرسمية، أن "صوت فلسطين"وأضاف الطاهر، في تصريح إلذاعة  
 ."باتت تسير في طريق مسدود، بسب الرفض الفلسطيني لهاإلى تصفية القضية الفلسطينية 

ٕهناك بداية لتحركات قد تشكل حالة نضوج ليست فلسطينية فحسب، وانما عربية في "واعتبر أن  
مواجهة محاوالت تصفية القضية الفلسطينية، السيما بعد انعقاد لقاء بيروت، تحت عنوان متحدون في 

 ."صفقة القرن"مواجهة 

  ٢٢ ص٢٠/٦/٢٠١٩الغد 

*** 

  السعودية تطالب دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس

  

 

المملكــة العربيــة الــسعودية، اليــوم الثالثــاء، المجتمــع الــدولي بتنفيــذ  طالبــت – )د ب أ( – الريــاض
 الــذي يــدين االســتيطان اإلســرائيلي فــي ٢٠١٦قــرارات الــشرعية الدوليــة، وآخرهــا قــرار مجلــس األمــن عــام 

الفلسطينية، كما طالبت دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو االعتراف بهـا عاصـمة لدولـة األراضي 
  .االحتالل اإلسرائيلي

وأكدت المملكة أهمية السالم الشامل والدائم في الشرق األوسـط، كخيـار عربـي اسـتراتيجي تجـسده 
، ودعمتهـا منظمـة ٢٠٠٢بيـروت فـي العـام مبادرة السالم العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة 

  .التعاون اإلسالمي

جاء ذلك في كلمة سفير المملكة لدى مصر، ومندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربيـة، أسـامة 
بن أحمد نقلي، الذي رأس وفد المملكة في اجتماعات الـدورة الخامـسة للحـوار الـسياسي االسـتراتيجي علـى 

 الجتمـاع كبـار المـسؤولين لمنتـدى التعـاون العربـي الـصيني، التـي ١٦الدورة الــمستوى كبار المسؤولين، و
استضافتها دولة اإلمـارات، علـى مـدى يـومين، واختتمـت فعالياتهـا فـي وقـت سـابق اليـوم الثالثـاء ونـشرتها 

  ).واس( السعودية الرسمية األنباءوكالة 

يات اإلرهابيــة الحوثيــة بالــصواريخ وأوضــح أن الــدور التخريبــي إليــران فــي الــيمن ودعمهــا للميليــش
  .الستهداف المملكة والممرات البحرية؛ لن يثني المملكة عن دعمها للعملية السياسية في اليمن

ٕوأعــرب عــن رفــض المملكــة للتــدخالت اإليرانيــة فــي الــشؤون الداخليــة للــدول العربيــة وادانتهــا لكــل 
مــن والــسلم فــي المنطقــة والعــالم ومــا تقــوم بــه مــن المحــاوالت العدوانيــة مــن جانبهــا، الراميــة إلــى زعزعــة األ

  .تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية



 
٨

وجدد نقلي موقف المملكـة الـداعم للحـل الـسياسي لألزمـة الـسورية لبنـاء دولـة سـورية جديـدة بمـا 
  .يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة البالد

عم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي األزمـة مـن وحول الشأن الليبي، شدد رئيس وفد المملكة على د
  ".الصخيرات"ًخالل مصالحة وطنية وفقا التفاق 

إننـا نؤيـد خيـارات الـشعب الـسوداني ومـا يقـرره حيـال : وفي الشأن السوداني، قال السفير السعودي
  ."مستقبله

  ١٨/٦/٢٠١٩مصراوي 

***  

  وموقف فلسطين ثابت..  تقترب"ورشة البحرين"

 

 «حل الدولتين«أوروبا مستعدة للتوسط في اتفاق سالم على أساس  - الرأي– القدس المحتلة

 

االقتصادية، والتي تأتي » ورشة البحرين«تواصل ادارة الرئيس االميركي دونالد ترمب استعداداتها لـ 
خالل » صفقة القرن«كمقدمة لالعالن المنتظر للخطة االميركية للسالم بين الفلسطينيين واالسرائيليين 

االشهر القليلة القادمة، حيث يسابق كل من المبعوث األميركي الخاص للشرق األوسط جيسون غرينبالت 
 الشهر الجاري، ٢٦ و٢٥الزمن النجاح المؤتمر االقتصادي المنوي عقده في » جاريد كوشنر«والمستشار 

ادارة ترمب بشأن وتتمسك السلطة الوطنية الفلسطينية بموقفها الرافض لحضور المؤتمر والتنسيق مع 
  .السالم بعد االعتراف االميركي بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة االحتالل االسرائيلي

من جهته، قال غرينبالت إنه يجب على إسرائيل عدم المضي قدما في الخطط المحتملة لضم 
صفقة «ة بـأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، على األقل ليس قبل طرح خطة ترمب للسالم، المعروف

  .«القرن

ال أعتقد أن على أي طرف القيام بخطوات أحادية على «:  االسرائيلية١٢وقال غرينبالت للقناة 
  .«األقل حتى الكشف عن خطة السالم االميركية، ال أعتقد أن هذا مفيد ألي أحد

ة وأكد غرينبالت للقناة العبرية أن المسؤولين اإلسرائيليين لن يكونوا حاضرين في الورش
  .االقتصادية في البحرين، حيث من المقرر أن تطرح الواليات المتحدة الجانب االقتصادي من خطتها

إلزالة الطابع السياسي عن القضية، قررنا عدم استضافة الحكومة اإلسرائيلية هناك «: وقال
  .«واالكتفاء بتواجد القطاع الخاص اإلسرائيلي

لغربية، لكنه لم يستبعد أي خطوة يتم اتخاذها بعد وحذر غرينبالت من خطط محتملة لضم الضفة ا
  .طرح اإلدارة للخطة
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واعترض الفلسطينيون بشدة على عقد المؤتمر في المنامة، وحضوا الدول العربية على عدم 
المشاركة فيه، وقالوا إنه سيعطي األولوية للقضايا االقتصادية على حساب الحل السياسي للصراع 

  . الفلسطيني-اإلسرائيلي

ًودافع غرينبالت عن الورشة باعتبارها جزءا من خطة مكونة من جزءين تهدف إلى التخطيط 
للفوائد االقتصادية التي يمكن للفلسطينيين التمتع بها في حال تم التوصل إلى اتفاق سالم، وقال إن 

 هي غير )لشراء الفلسطينيين(المزاعم بأن الهدف من الورشة هو سالم اقتصادي فقط أو أنها محاولة 
إذا توصلنا إلى اتفاق سياسي، فهذا ما «وقال إن الفكرة تكمن في إبراز أنه .صحيحة على اإلطالق

  .«سيحدث، ها هي األمور الكثيرة والرائعة التي يمكن للفلسطينيين أن يستفيدوا منها

أعتقد أنه يتعين علينا أن نحاول العمل من أجل «: ولدى سؤاله عن احتمال فشل الخطة، قال
ويوم األحد، أعرب غرينبالت عن تأييده .«تحقيق شيء ما، ولكن إذا فشلنا، فأنا أفهم السبب أيضا

لتصريحات أدلى بها السفير األميركي لدى إسرائيل، ديفيد فريدمان، الذي قال إنه يدعم قيام إسرائيل 
األخيرة في نيسان، تعهد وخالل الحملة التي سبقت االنتخابات العامة .باالحتفاظ بأجزاء من الضفة الغربية

رئيس وزراء االحتالل االسرائيلي بنيامين نتانياهو بالضم التدريجي للمستوطنات اليهودية في الضفة 
الغربية، وهي خطوة تحظى بدعم الغالبية العظمى من المشرعين اإلسرائيليين، في تحالفه مع أحزاب اليمين 

والسلطة الفلسطينية ال تقاطع هذا . مع دعم أميركيواألحزاب المتدينة، وأعرب عن أمله بأن يفعل ذلك
في البداية أعلنت عن دعمها . الحدث فحسب، بل هي تقاطع عملية السالم التي يقودها كوشنر بالكامل

 حيث اعتقد المسؤولون الفلسطينيون أن أوراق اعتماد ترمب المؤيدة إلسرائيل قد تنتزع - لمبادرة ترمب 
 الالزمة للدفع بالعملية السلمية قدما، إال أن األمور ساءت بعد اعتراف ترمب من اإلسرائيليين التنازالت
وأعلن الفلسطينيون رفضهم لمؤتمر المنامة بشدة، وقال رئيس السلطة إن .بالقدس عاصمة إلسرائيل

  .القيادة الفلسطينية لن تحضر المؤتمر ولن توافق على نتائجه

كل من يريد حل القضية «: خر شهر اياروقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أوا
الفلسطينية عليه البدء بالقضية السياسية، وبعد ذلك القضية السياسية وعندها يمكنه الحديث عن أوهام 

  .«ُالمليارات التي يقولون إنها ستقدم لنا

ان المنسق السابق لألنشطة الحكومية في األراضي » اسرائيل اليوم«من جهتها، ذكرت صحيفة 
مردخاي، سيمثل إسرائيل في المؤتمر االقتصادي الذي سيعقد في ) بولي(طينية المحتلة، اللواء يوآف الفلس

ًليس محبوبا، في أقل تقدير، لدى الفلسطينيين بسبب القوة التي راكمها والتصلب » مردخاي«و.البحرين
جتماع المزمع عقده ولم تكشف ادارة ترمب حتى اآلن كل تفاصيل اال.الذي أظهره لهم في مختلف القضايا

 وزير مالية من جميع أنحاء العالم سيشاركون في االجتماع، ١٤ حزيران الجاري، لكن يبدو أن ٢٥في 
  .خمسة منهم من الدول العربية
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وخالل ورشة العمل التي تستمر يومين، سيتم إلقاء خطابات وتقديم برامج لتحسين الوضع 
باإلضافة إلى ذلك، ستجري مناقشات على . ية في الضفة وغزةاالقتصادي ونوعية الحياة في المناطق العرب

من جهة اخرى، أبدى االتحاد .مستوى فرق العمل، بما في ذلك بين اإلسرائيليين وممثلي الدول العربية
األوروبي امس استعداده للتعاون مع الجهود التي تبذلها اإلدارة األميركية بالتوسط في اتفاق سالم 

وخالل .طالما أنها تشمل التزاما واضحا بحل الدولتين والمعايير األخرى المعتمدة دوليافلسطيني، - إسرائيلي
، في واشنطن، شددت وزيرة خارجية االتحاد األوروبي، فيديريكا موغيريني، على »كوشنر«لقاء جمعها بـ 

صادر عن ، بحسب بيان »مصلحة االتحاد األوروبي األساسية في سالم واستقرار مستدامين في المنطقة«
في هذا السياق، فإن االتحاد األوروبي على استعداد للعمل مع اإلدارة األميركية «وأضاف البيان، .بروكسل

على أساس موقفه الثابت، بما في ذلك االلتزام بحل تفاوضي على أساس دولتين ومعايير دولية متفق 
الضفة الغربية وغزة، بحيث تكون ويدعو موقف اإلتحاد األوروبي إلى إقامة دولة فلسطينية في .«عليها

وفي وقت سابق من األسبوع، أعلنت موغيريني أن االتحاد األوروبي .القدس عاصمة إلسرائيل وفلسطين
ُسيرسل ممثال إلى القمة االقتصادية التي ستعقد في البحرين، لكن ال يزال من غير الواضح على أي 

وقالت موغيريني يوم .ث، الذي يقاطعه الفلسطينيونمستوى ستكون مشاركة االتحاد األوروبي في هذا الحد
لطالما كنا . نحن ندرس مستوى الحضور الذي قد يكون على األرجح على مستوى التقني«: اإلثنين

  .«معنيين بالحصول على مزيد من األفكار حول خطوات أو خطط محتملة يمكن طرحها

 بأي شكل من األشكال على التزام لكن يمكنني أن أقول لكم أن هذا ال يلقي بظالله«: وأضافت
االتحاد األوروبي القوي والواضح الذي تشاركه جميع الدول األعضاء بشأن الحاجة إلى حل سياسي إلقامة 

وكما قلت، تعيش جنبا إلى جنب مع الدولة اإلسرائيلية، مع وضع واضح للقدس، ومع . دولة فلسطينية
  .«احترام المعايير الدولية المعروفة بوضوح

أكدت موغيريني على أن قيام االتحاد األوروبي بإرسال ممثل على المستوى التقني إلى ورشة و
البحرين ال يشكل خرقا ألي من هذه االلتزامات الواضحة للغاية، وأضافت أن بروكسل، ال تزال داعمة قوية 

  .للمعايير المتفق عليها دوليا لحل عملية السالم في الشرق األوسط، وال شك في ذلك

  ١٠ص/٢٠/٦/٢٠١٩الرأي 

  

  
  

  

***  
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  "ورشة البحرين"مراقبون يرجحون مشاركة األردن في 

 لتأكيد ثوابته بالقضية الفلسطينية

 الدخيل زايد

ية في أكثر من مناسبة، رفضها أي طرح اقتصادي بشأن القضية فيما أعلنت الدولة األردن- عمان 
الفلسطينية، بديال عن الحلول السياسية، التي تتعارض مع دورها وثوابتها، فإنها تدرس حاليا دعوة تلقتها 

 ."ورشة البحرين”لحضور ما يعرف بـ

ة العاصمة وستعقد الورشة وفق بيان بحريني أميركي مشترك، صدر الشهر الماضي في المنام 
السالم من أجل “البحرينية، التي تستضيفه بالشراكة مع واشنطن، في نطاق مؤتمر اقتصادی بعنوان 

 . بين الخامس والعشرين والسادس والعشرين الشهر الحاليطاالزدهار

ويستهدف المؤتمر بحسب منظمين؛ جذب استثمارات إلى المنطقة، تتزامن مع االطروحات  
لسطيني اإلسرائيلي، في إطار خطة الواليات المتحدة للسالم في الشرق األوسط االميركية للسالم الف

 ."صفقة القرن”والمعروفة بـ

وكان وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي، صرح في أكثر من مناسبة، بان األردن لم  
، وفي أن نتشاور مع ّألننا نمارس حقنا في أن نقيم، وفي أن نشاور"يعلن موقفه رسميا إزاء الورشة، 

إذا شاركنا فنحن نشارك لنؤكد على ثوابتنا، لنقول . وعندما نتخذ القرار سنعلنه بوضوح. أشقائنا وأصدقائنا
  ."وهذا الموقف يعرفه الجميع كما قلت. موقفنا بوضوح وثقة

ها ويرجح مراقبون مشاركة األردن في أعمال الورشة، برغم تعالي األصوات المطالبة بعدم مشاركت
ومقاطعتها، ويأتي هذا الترجيح، الهمية االشتباك االيجابي في المشاركة والذي يقوده األردن دائما، للتأكيد 

 .على ثوابته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

وكانت تقارير إعالمية أميركية؛ أشارت إلى أن األردن ومصر والمغرب، أبلغت اإلدارة األميركية  
هو األمر الذي لم يؤكده األردن أو يحسم قراره بشأن المشاركة من عدمها، فبينما بعزمها حضور الورشة، و

لم تفصح القاهرة عن موقفها الرسمي من المشاركة بعد، تؤكد المغرب أن موقفها، سيصدر عن وزارة 
 .خارجيتها في التوقيت والسياق الذي تحدده

 ينسجم مع مبادئها وثوابتها تجاه العين توفيق كريشان، قال إن األردن ترفض أي عرض يطرح ال 
القضية الفلسطينية، ومنح الحقوق التاريخية للفلسطينيين، مرجحا مشاركة أردنية دون تمثيل كبير، 

إثبات مواقفنا تجاه القضية الفلسطينية، ورفضنا ألي طروحات اقتصادية أو سياسية تتعلق بها والدفاع "لـ
 ."عن مصالح األردن العليا
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وقف األردن واضح بشأن الثوابت من القضية الفلسطينية، ومعلن للجميع، ويتمثل م“وأضاف إن  
والتمسك ) األونروا(بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي وقيام دولة فلسطينية، ودعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

 .”بحق العودة

ر انها من أدوات فلسطينيا؛ توافقت السلطة والفصائل الفلسطينية على مقاطعة الورشة، على اعتبا 
، التي يرى الفلسطينيون أنها تجبر الفلسطينيين، على تقديم تنازالت مجحفة بحقهم لصالح ”صفقة القرن“

 .إسرائيل، بمشاركة دول عربية

أما الوزير االسبق هايل داود؛ فرأى ان موقف األردن ثابت وواضح، ويستند إلى حل أزمة الصراع  
حل الدولتين، وهو موقف لم يتغير، عبر دعمه لحقوق الفلسطينيين، الفلسطيني اإلسرائيلي على اساس 

وأكد داود أن األردن .مبينا انه في حال شارك األردن، فسيعلن موقفه بوضوح أمام المشاركين في الورشة
في حال حضر الورشة، ستعبر عن نهجها الدائم والثابت تجاه القضية الفلسطينية، والتعامل مع أي طرح 

نها، يكون ضمن حل الدولتين والثوابت األردنية، وهو أمر يشدد عليه جالله الملك عبد اهللا إيحابي بشأ
 .الثاني، بما ال يقبل أي تفسير في جميع المحافل المحلية والدولية

وأشار إلى أنه ال حل للقضية الفلسطينية إال بانتهاء االحتالل، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على 
 وعاصمتها القدس الشرقية، مبينا أن هذا الموقف تدعمه دول ١٩٦٧) يونيو(من حزيران خطوط الرابع 

ويشارك في الورشة؛ وزراء مالية ورجال أعمال بارزين وممثلو مجتمع مدني في المنطقة، .العالم كافة
ورأى السفير السابق غيث ملحس، ان .”هدف تشجيع االستثمار في األراضي الفلسطينية المحتلة”بـ
دعوة للمشاركة في الورشة، والتي قوبلت برفض فلسطيني فوري، واعتبار من قد يحضرها من ال

ٕالفلسطينيين، متعاونا مع الواليات المتحدة واسرائيل، تعكس اهتمام واشنطن وحلفائها بعقدها بمن حضر، 
رشة، ورجح ملحس مشاركة األردن في الو.حتى لو غاب عنها الفلسطينيون؛ الطرف األهم في القضية

برغم ان الموقف الرسمي من المشاركة، لم يتبلور حتى اللحظة، في وقت يدرس فيه األردن حاليا، دعوة 
يشار إلى أن الواليات المتحدة؛ بصدد اإلعالن عن خطة لتسوية الصراع بين  .تلقاها لحضور الورشة

ادي، في حين أعلن في منتدى البحرين االقتص” صفقة القرن”ٕفلسطين واسرائيل في إطار ما يسمى بـ
الفلسطينيون رفضهم له، كونهم يشككون بنزاهة الطرف األميركي كوسيط، بخاصة بعد اعتراف الرئيس 

  .األميركي دونالد ترامب بأن القدس عاصمة إلسرائيل، ونقل سفارة بالده من تل أبيب إلى المدينة المقدسة

لى مقررات الشرعية الدولية ومجلس األمن التي ًواعتبر الفلسطينيون الخطوات األميركية االخيرة، خروجا ع
تعتبر القدس الشرقية منطقة تحتلها إسرائيل، وال يجوز المس بطابعها القائم قبل االحتالل، أو تغيير 

 .وضعها الجغرافي والسكاني

  ٤ ص٢٠/٦/٢٠١٩الغد 

*** 
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  اعتداءات

 الضفة في وحرق ومصادرة تجريف أعمال

 

 الـشهيد جنـازة على أمس، اإلسرائيلي، االحتالل جنود اعتدى – التوكا – البيان – المحتلة األرض
 الشهيد ّمشيعي بين مواجهات اندلعت حيث شعفاط، مخيم حاجز عبورها خالل ميالة أبو موسى الفلسطيني

 بإصـابته ًمتـأثرا أمس، المحتلة، القدس بمدينة شعفاط مخيم الجئي من ميالة أبو واستشهد.االحتالل وقوات
 نحـو قبـل »مـستعربين« االحـتالل لقـوات التابعـة الخاصـة الوحـدات مـن عناصـر قبـل من عليه داءاالعت إثر

 المخــيم، فــي بيتــه أمــام بالــضرب )ًعامــا ٦٠( ميالــة أبــو المــواطن علــى اعتــدوا مــستعربون وكــان.أســبوعين
 فــي للمـشاركة المقدسـيين مئــات وتجمـع .أمـس صـباح ًشــهيدا ارتقـى حتـى المستــشفى، فـي المكـوث ألزمتـه
 .االحتالل قوات عليها تعتدي أن قبل األخير، لمثواه وتشييعه الشهيد جنازة

 بـالقفص بإصـابته ًمتـأثرا استـشهاده وأكـدت ميالـة، أبو الشهيد شعفاط مخيم وقوى مؤسسات ونعت
 .الجاري الشهر مطلع وحشية بصورة عليه االعتداء بعد الصدري

 مـن زويـر، أبـو مـريم المرحومـة ورثـة بـإخالء القـدس، فـي المركزيـة االحـتالل محكمـة وقضتإخالء عائلة 
ـــارهم ـــي عق ـــوة وادي حـــي ف ـــدة حل ـــوب ســـلوان، ببل ـــسجد جن ـــصى الم ـــارك، األق ـــصالح المب ـــة ل  العـــاد جمعي

 اســتئناف رفــضوا المحكمــة قــضاة أن بيــان، فــي ســلوان -حلــوة وادي معلومــات مركــز وأوضــح .االســتيطانية
 عــن للعقــار إيجــار بــدل بــدفع العائلــة تطالــب االســتيطانية ادالعــ جمعيــة أن وأضــاف .زويــر أبــو عائلــة ورثــة

 .دوالر ألف ٢٢ بقيمة محامين أتعاب إلى إضافة دوالر، آالف ١١٠ يعادل بما الماضية السنوات

ـــاء، فـــي ـــدلعت األثن ـــين مواجهـــات ان ـــات جهـــة مـــن االحـــتالل وقـــوات المـــستوطنين عـــشرات ب  ومئ
 لـشق واسـعة أراض بتجريـف المـستوطنين قيام بعد وذلك ،نابلس شرقي جنوب مادما قرية من الفلسطينيين

 غــسان الغربيــة الــضفة شــمال فــي االســتيطان ملــف مــسؤول عــن الفلــسطينية »معــا« وكالــة ونقلــت.طــرق
 طـواقم وأن مغـادرتهم، قبـل المنطقة في الزيتون أشجار بعشرات النار أضرموا المستوطنين إن قوله دغلس،
 .إلخمادها المنطقة إلى الوصول تحاول المدني الدفاع

 جنـوبي بـورين قريـة فـي الميـادين منطقـة فـي ًأيضا تجريف بأعمال أيضا المستوطنون ويقوم بورين وبتير
 وفـي.للمـواطنين الخاصـة اإلضـافية الـدونمات مئات على االستيالء الهدم وكذلك لهم طرق فتح بهدم نابلس

 وأفـاد .المدينـة غربـي بتيـر بلـدة فـي حجرية سالسل وهدمت زراعية أراضي االحتالل قوات َجرفت لحم، بيت
 المكــان، إلــى التوجـه أو التواجــد مـن األهــالي منعـت االحــتالل قـوات بــأن قطـوش، تيــسير بتيـر بلديــة رئـيس
  ...التجريف عمليات من االحتالل نوايا عن الكشف يتم ولم المستهدفة، المساحات حصر يتم لم أنه ًمؤكدا

  ٢٠/٦/٢٠١٩البيان اإلماراتية 

*** 
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  إخالء عائلة مقدسية من منزلها لصالح جمعية استيطانية

 

 أصدرت محكمة االحتالل المركزية في القدس اليوم قرارا يقضي -)بترا( حزيران ١٩رام اهللا   
  .االستيطانية" إلعاد"بإخالء عائلة مقدسية من منزلها لصالح نقل جزء من المنزل لجمعية 

 عاما زعمت خاللها الجمعية االستيطانية ملكيتها ٢٥ستمرت وجاء القرار بعد مداوالت بالمحكمة ا
وقال مركز معلومات وادي حلوة في سلوان في بيان ان قضاة المحكمة المركزية، رفضوا استئناف .للعقار

ورثة عائلة أبو زوير الذي قدم على قرار إخالئهم من عقارهم الصادر من محكمة الصلح اإلسرائيلية نهاية 
 تموز المقبل إلخالء ٢٨ حتى ٨وأضاف المركز أن المستوطنين أمهلوا العائلة من تاريخ .٢٠١٨عام 

  .العقار بالكامل، مع إمكانية إخالئهم منه خالل الفترة المذكورة

ويتألف العقار من منزل تعيش فيه الهام صيام وأبناؤها األربعة إضافة إلى أرض مساحتها حوالي 
  .نصف دونم ومخزن

 ألف شيكل، ٤٠٠معية العائلة بدفع بدل إيجار للعقار عن السنوات الماضية بقيمة كما تطالب الج
  )بترا  (. ألف شيكل٨٠إضافة الى أتعاب محاميين بقيمة 

  ٢٠/٦/٢٠١٩وكالة االنباء االردنية 

*** 

  تقارير

  أوضاع المقدسيين حرجة وبحاجة لخطة عمل شاملة: وزير شؤون القدس

 

ان ما تتعرض له » فادي الهدمي«صرح وزير شؤون القدس  -اهيم كامل إبر- القدس المحتلة   
المدينة المقدسة يدل على افالس االحتالل االسرائيلي وهستيريا هدم المنازل واستهداف المقدسيين 

  .باالقتالع هو جزء من الحرب على الديموغرافيا التي يشنها االحتالل

شمال / نية في مقر الوزارة الجديد في الراموأضاف الهدمي خالل لقاء مع ممثلي الصحافة الفلسطي
نحن نعمل إلحداث نقلة نوعية والعمل بعيدا عن الشعارات، فالمشاكل والحلول باتت «: القدس المحتلة

معروفة المطلوب عمل جماعي وفق استراتيجية وخطة موضوعة ينقصها التمويل العربي واإلسالمي 
  .والدولي وهو ما نعمل عليه

عمل على محورين، االول درء االخطار الناجمة عن االحتالل بشكل عاجل وخاصة ن: وقال الهدمي
وكذلك البعد . فيما يتعلق بتعزيز صمود المواطنين في موضوع هدم المنازل واإلخالءات ومصادرة األراضي

االستراتيجي في خلق حالة مقدسية تركز على القطاعات الحيوية للحفاظ على القدس الن المدينة بحاجة 
لتجسيد فعلي وعملي وليس بالشعارات ألنها عاصمتنا، وذلك من خالل شبكة من التمويل العربي والدولي 

  .لمشاريع تلك القطاعات الحيوية وخاصة قطاع اإلسكان بمنظومة متكاملة



 
١٥

اذا ركزنا على القطاع السياحي ستعم الفائدة على باقي القطاعات وستصبح لدينا حركة «: وقال
ً تعود بالنفع على جميع القطاعات لنبقي القدس عصبا اقتصاديا عبر تنشيط الحركة تجارية متكاملة ً

  .«التجارية بشكل شامل متكامل

واكد ان اقتصاد القدس محاصر بالجدار والحواجز والضرائب واالستهداف المتواصل للمواطنين 
 والحواجز وعزلها عن والتجار، وقال ان القدس عاصمة فلسطين ومركزها التجاري تم عزلها بالجدران

عمقها في الضفة الغربية ومنع أهلنا في الضفة والقطاع من الوصول اليها االمر الذي ضرب هذا العصب 
االقتصادي، ونحن بصدد تقوية هذا العصب والحفاظ عليه، عبر معالجة القضايا الطارئة ولن نغفل القطاع 

  .هلهااالستراتيجي التنموي للقدس للحفاظ عليها وعلى صمود أ

توجه الوزارة نحو قطاع اإلسكان توجه «:ًوردا على سؤال لـ الرأي حول قطاع اإلسكان قال الهدمي 
شمولي عبر تحفيز القطاع الخاص والمؤسسات مثل مجالس اإلسكان والبنوك واالوقاف اإلسالمية 

األطراف لدفع ٕوالمسيحية ومؤسسات عربية ودولية واسالمية تعمل على التشبيك والربط بين كافة هذه 
  .قطاع اإلسكان في القدس

وأضاف الهدمي ان تعقيدات قطاع اإلسكان يجري التعامل معها برؤية شمولية، فهناك مشكلة 
التمويل، ومشكلة األراضي والملكيات وكذلك المعيقات اإلسرائيلية، في الشهرين الماضيين اجتمعنا مع كل 

 القدس، وانتهينا من مرحلة تشخيص المشاكل ووضع الجهات والمؤسسات التي لها عالقة باإلسكان في
الحلول واالن نعمل لتوحيد الجهود ووضع آليات العمل لالنطالق نحو بناء يعزز صمود المقدسيين، 

  .وخاصة األزواج الشابة

ووصف وزير شؤون القدس المرحلة بالحرجة والحساسة التي تتطلب العمل والتنفيذ وتحقيق نتائج 
 بأسرع وقت ممكن وفق خطة شاملة وعمل جماعي، وقال ان المقدسيين يتوقعون مدروسة ومخطط لها

  .الكثير بعد طول انتظار والكثير من الوعود

انا «:واعترف الهدمي انه ال يملك عصا سحرية لحل كل مشاكل القدس والمقدسيين ولكنه قال
 نغض الطرف عن واقع ًمدرك ان هناك خالفات ولوال هذه الخالفات لكان وضع القدس مختلفا، ولن

الخالفات والتعقيدات الموجودة، الكل يجب ان يعمل نحو الهدف األسمى وهو النهوض بكل القطاعات 
بأقصى جهد وطاقة في القدس، الفيصل في المرحلة المقبلة هو بتحقيق النتائج والعمل الجاد بالمتوفر 

  .والمتاح وبأقصى جهد ممكن

نحو اهداف محددة من اجل النهوض بكل القطاعات في ٪ ١٠٠ان ما اعد به هو عمل «:وأضاف
القدس، لن نقف فالمشاكل تم تشخيصها والغالبية تعرفها والحلول معروفة المهم ان نسير باتجاه هذه 

ًمشيرا الى ان كل القطاعات مطالبة بالعمل معا بعيدا عن الخالفات . ًالحلول بكل قوة بعيدا عن الشعارات ً ً
نحن طرحنا مشاريع ذات جدوي اقتصادية مدروسة ومحددة «:وأضاف.« في القدسوالتعقيدات لعمل بصمة



 
١٦

وشدد الهدمي على ان تغير أسماء .«ًوما ينقصها غير التمويل والعمل فورا، واستثمار حقيقي في المدينة
ًالشوارع المقدسية من قبل االحتالل بأسماء حاخامات يهود لن يغير بالحقيقة شيئا، وكذلك نقل السفارة 
االميركية فقضية الشعب الفلسطيني وكحضارة وموروث ال يتغير وال يتبدل بجرة قلم، فالمقدسيون اثبتوا 
قدرتهم وتمسكهم من خالل العديد من المواقف والتحديات وخاصة محاولة االحتالل وضع البوابات على 

رك، وفي محاولة فرض أبواب المسجد األقصى وكذلك في الدفاع عن باب الرحمة في المسجد األقصى المبا
لماكينة احتاللية «وأوضح الهدمي ان القدس المحتلة تتعرض لـ .الضرائب الجائرة بحق الكنائس المقدسية

ًإسرائيلية تعمل دون توقف ليل نهار لتهويد المدينة والحد من الوجود الفلسطيني، مؤكدا ان » إحاللية
  .ومجلس الوزراءالقدس أولوية قصوى لدى القيادة الفلسطينية للرئاسة 

ولفت وزير شؤون القدس الى تركيز فلسطيني على قطاع التعليم في القدس الن هذا القطاع 
يتعرض لهجمة شرسة، وقال ان تلك الهجمة على التعليم والمناهج الفلسطينية تستهدف الهوية العربية 

 االشمل، ويتعلق باالجيال الفلسطينية في القدس المحتلة، فالتعليم مرتبط بالهوية والعنوان الفلسطيني
  .الفلسطينية

  ١٠ص/٢٠/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

  عنصرية

  "فلسطين في بكم ًمرحبا" :عبارة بسبب اإلسرائيليين تغضب أوكرانية هواتف شركة

 

 األوكرانيـة "سـتار كييـف" شـركة أن األربعـاء، اليـوم العبريـة، "هيـوم يـسرائيل"صـحيفة ذكـرت – وطن
 بكـم ًمرحبـا" بعبارة  "SIM /اتصال" بطاقات يشترون الذين لزبائنها ترحيبية رسالة تبرق الخلوية، للهواتف

 ".فلسطين في

 كييــف، األوكرانيــة العاصــمة فــي الــشركة مــن االتــصال بطاقــة يــشتري مــن أن الــصحيفة، وأوضــحت
 دون "فلسطين في بكم ًمرحبا" رسالة له تظهر البطاقة، تلك يحمل الذي الخلوي بهاتفه "إسرائيل" إلى ويعود

 .الصحيفة وفق .اإلسرائيليين من لعدد ًصدمة ّشكل ما وهو ،"إسرائيل" لـ ذكر أي

  .القضية لتوضيح "أبيب تل" في األوكراني السفير باستدعاء إسرائيلية يمينية جهات وطالبت

  ١٩/٦/٢٠١٩وكالة وطن لألنباء 

*** 
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  شؤون مقدسية

 جوازات سفر المقدسيينوزير الداخلية يوعز بالسير بإجراءات إصدار وتجديد 

 

  خاص– عمان –الحقيقة الدولية  

   

اوعز وزير الداخلية سالمة حماد الى مدير عام دائرة االحوال المدنية والجوازات وبناء على موافقة 
رئيس الوزراء، السير بإجراءات إصدار وتجديد جوازات سفر المقدسيين عبر شركة البريد األردني، 

  . دينارا٧٠ دينارا بدال من ٥٠ يتم تقاضيها إلى وتخفيض بدل الخدمة التي

  ٢٠/٦/٢٠١٩الحقيقة الدولية 

***  

  فعاليات

  "فلسطينيو أوروبا ضد صفقة القرن" اختتام ورشة روتردام بإعالن 

  

إعـالن " بـإطالق -األحـد-ورشة روتردام أعمالهـا  اختتمت – الفلسطيني لإلعالم  المركز–روتردام 
، الذي أكد الرفض القاطع لجميع المشاريع التي تستهدف أي حق مـن "القرنفلسطينيي أوروبا ضد صفقة 

  .حقوق الشعب الفلسطيني

ال .. ال لــصفقة القــرن"وشـهدت مدينــة روتــردام الهولنديــة، اليــوم، انعقــاد ورشــة عمــل تحــت عنــوان 
روبــا، ، نظمهــا طيــف مــن المؤســسات الفلــسطينية العاملــة فــي أو"نعــم للحــق الفلــسطيني.. لورشــة البحــرين

ــارب  ــا يق ــدين مــن ١٠٠بمــشاركة م ــسطينية الواف ــاء الجاليــات الفل ــاحثين والناشــطين أبن  دولــة ١١ مــن الب
  .أوروبية، لبحث سبل مواجهة صفقة القرن

ٕوشدد المشاركون على رفض صفقة القرن وما يرافقها مـن خطـوات واجـراءات تمهـد لهـا مـن خـالل 
  .قرارات حول القدس المحتلة واستهداف وكالة أونرواورشة البحرين وما سبقها من إجراءات أمريكية و

وشــهدت الورشــة مناقــشة العديــد مــن أوراق العمــل التخصــصية التــي تناولــت أبعــاد صــفقة القــرن 
  .ومالمحها وسبل التصدي لها ودور فلسطينيي أوروبا في إفشالها

 وتوحيـد الـصف ودعا المشاركون جميع أطياف الشعب الفلـسطيني إلـى إنهـاء االنقـسام الفلـسطيني
  .الفلسطيني في مواجهة التحديات الخطيرة التي تستهدف القضية الفلسطينية

ــي القــارة األوروبيــة  ــصار فلــسطين ف ــات الفلــسطينية والعربيــة واإلســالمية وأن وطــالبوا أبنــاء الجالي
  .بالتحرك العاجل لمواجهة صفقة القرن والعمل على إفشالها

ة القرن، الحكومات األوروبية إلى مواجهة القرار األمريكي ودعا إعالن فلسطينيي أوروبا ضد صفق
  .المتفرد تجاه القضية الفلسطينية والمخالف للقوانين الدولية



 
١٨

وأكد المشاركون في الورشة رفـضهم جميـع أشـكال التطبيـع مـع االحـتالل اإلسـرائيلي، محـذرين مـن 
ل اإلسـرائيلي علـى حـساب الـشعب خطورته علـى الـشعب الفلـسطيني، لكونـه يـشكل غطـاء وتكريـسا لالحـتال

  .الفلسطيني

ــم يفــوض أحــدا بالتنــازل عــن حقوقــه، ونــثمن : "وجــاء فــي اإلعــالن نؤكــد أن الــشعب الفلــسطيني ل
  ".المواقف العربية الرسمية والشعبية الرافضة للتطبيع مع االحتالل وحضور ورشة المنامة

ٕكة في ورشة البحرين واعالن رفضنا ودعوا إلى توجيه رسائل احتجاج إلى الدول التي تنوي المشار
لهذه الورشة التطبيعية، مطالبين بإطالق سلسلة من الفعاليات الفلسطينية الرافضة لصفقة القرن في القارة 

  .األوروبية ودعوة الجاليات الفلسطينية والعربية واإلسالمية وأنصار فلسطين إلى المشاركة الفاعلة فيها

   ١٦/٦/٢٠١٩ الفلسطيني لإلعالم المركز

  

***  

  آراء عربية

 رفض تاريخي

 رشيد حسن

هو .. وتداعياتهما المزلزلة الخطيرة.. معارضة كل الشعب الفلسطيني لمؤامرة القرن، وللورشة 
يؤكد على أن الشعب الفلسطيني موحد في الداخل والخارج، في ارض ..لهبمثابة استفتاء تاريخي ال مثيل 

ويرفض نتائجها الكارثية، ويصر .. وعلى كافة االصعدة، يرفض المؤامرة االميركية.. الوطن وفي الشتات
وبكل ارادته الحرة، على التصدي لهذه المؤامرة القذرة، التي تستهدف تاريخه المجيد، وبالده المقدسة، 

الخ، وتحكم عليه بالنفي االبدي في كافة اصقاع العالم، او العمل ..بله ومستقبل ابنائه واحفادهومستق
 .كعبيد واقنان روما في العصور القديمة.. »نتنياهو« كعبيد وأقنان في امبرطورية االرهابي 

 جملة حقائق -اضافة لما أشرنا اليه-هذا الرفض الكلي والشامل هو بمثابة استفتاء يؤكد  
 : ومعطيات اهمها

أنه ما من قوة على ظهر هذه االرض، تستطيع أن تفرض على الشعب الفلسطيني ما تريد، : اوال
 ..وما ترغب من حلول لقضيته المقدسة

» ١٣«ومصير ابنائه .. فهو صاحب الحق في تقرير مصيره، ومصير وطنه فلسطين 
 وينسجون ملحمة الصمود والرباط .مليون فلسطيني، الذين يمهرون االرض كل يوم بدمهم الطاهر

 .والمقاومة

:  في مادته االولى -  وهو محل اجماع الشعب الفلسطيني- لقد اكد الميثاق القومي الفلسطيني  
وان لهذا .. الشعب العربي الفلسطيني، ال ينازعه احد فيها.. بأن فلسطين هي حصرا ملك لهذا الشعب
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يبوسيين الذين بنوا مدينة القدس الخالدة، الحق كل الحق في الشعب الذي تمتد جذوره الى الكنعانيين وال
تحرير وطنه فلسطين من البحر الى النهر، بكل الوسائل واالساليب، التي يقررها ويختارها وفي مقدمتها 

 .الكفاح المسلح

وهذا الرفض المدوي لكل الشعب الفلسطيني، هو من يوحد هذا الشعب، وهو ايضا رسالة : ثانيا
  ..قبل االعداء، بأن يقبلوا ما يقبل به الشعب الفلسطيني، وأن يرفضون ما يرفضهلالشقاء 

وان الخروج عن هذه المعادلة هو خدمة العداء هذا الشعب، وخدمة العداء االمة كلها، وتحطيب 
خاصة ولم يعد خافيا على أحد، بان اميركا والعدو الصهيوني يعمالن .. االميركية- في الحبال الصهيونية

فلسطين التاريخ .. لشذاذ االفاق..االسالمية– لتصفية القضية الفلسطينية، وتسليم فلسطين العربية معا
 ...فلسطين اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين..والجغرافيا المضمخمة بدماء الشهداء.. المجيد

حات االرهابي لقد بات واضحا ان المؤامرة االميركية القذرة، هي نسخة طبق االصل الطرو: ثالثا
وهي تتبني استراتجية ..»مكان تحت الشمس« والمتطرفين الصهاينة، والتي يتضمنها كتابه » نتنياهو«

وفي مقدمة ركائزها اعتبار القدس العربية الموحدة العاصمة االبدية .. اليميني المتطرف» الليكود«حزب 
العودة، واعتبار فلسطين كل فلسطين وشطب قضية الالجئين وعدم االعتراف بحق .. لكيان العدو الغاصب
 .الصهيوني» قانون القومية«كما ينص ما يسمى » ارض اسرائيل«من البحر الى النهر 

ولم يبق اال « صفعة القرن «أغلب عناصر وركائز ما يسمى » ترامب«لقد اعلن القرصان  
   ..ورش مساحيق التجميل على وجه هذه المؤامرة القبيحة جدا لتسويقها» المكياج«

مؤامرة القرن تدعو صراحة الى التنازل عن الثوابت العربية والفلسطينية، تدعو الى التنازل : رابعا
.. وعن حل الدولتين..»١٩٤«،وعن قرار العودة رقم »١٨١«عن قرار التقسيم رقم .. عن القرارات الدولية

بمعادلة ... «السالم مقابل االرض « وتدعو الى نسيان مبادرة السالم العربية، واخيرا الى استبدال معادلة 
 !.«السالم من اجل االزدهار« 

 ...باختصار

 سيسقط مؤامرة القرن، كما -  كما وصفه رب العزة –نجزم ان شعبنا الفلسطيني، شعب الجبارين  
اسقط كافة المؤامرات التي حاولت النيل من قضيته وفي مقدمتها مؤامرة الوطن البديل، ومؤامرة التذويب 

  الخ.. »الكبار يموتون والصغار ينسون«صهار، ومؤامرة واالن

 ..وكافة المتأسرلين...ونجزم انه سيقلب الطاولة في وجه اميركا والعدو الصهيوني ومن لف لفهما

بل سيعودون بالعار والشنار يجللهم من قمة الرأس حتى .. ونجزم بانهم لن يعودوا بخفي حنين وحسب
  ..هللا بعزيزوليس ذلك على ا ..أخمص القدمين

  ٢٠/٦/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  اخبار باالنجليزية
  

Amman, Rabat reiterate unified stance on Palestine 
 

By JT - Jun 20,2019 - The Jordanian-Moroccan Parliamentary Brotherhood Committee 

convenes on Wednesday over a number of issues of mutual concern (Petra photo) 

AMMAN — The Palestinian cause will remain the Kingdom’s utmost priority until 

Palestinians realise their right to an independent state of their own with East Jerusalem as 

its capital, acting Lower House speaker Nassar Qaisi said on Wednesday.  

Qaisi was speaking during a meeting with Moroccan-Jordanian Parliamentary 

Brotherhood Committee President Khadija Zayyani that covered bilateral and regional 

issues. 

Terming the bilateral relations as “historical”, the acting speaker called for enhancing ties 

in all fields, mainly parliamentary, to serve the best interests of both countries.  

He stressed that Jerusalem is the cause of all Arabs stressing that the Kingdom “utterly 

refuses” any plan or deal regarding the Holy City, the Jordan News Agency, Petra, 

reported.  

The MP also expressed appreciation for the Moroccan positions that support the 

Kingdom’s Hashemite Custodianship over Islamic and Christian sites in the Holy City, 

noting that Rabat has become a prominent regional player.  

For her part, Zayyani hailed Amman’s pivotal stance towards regional issues, mainly the 

Palestinian cause, highlighting the role of the Hashemites in safeguarding the Holy City.  

Also on Wednesday, members of the Jordanian-Moroccan Parliamentary Brotherhood 

Committee at the Senate met with members of the Moroccan delegation over means to 

enhance cooperation and coordination in various fields, mainly parliamentary. 

The head of the Senate committee, Senator Abdul Razzaq Tbeishat, and Zayyani expressed 

both kingdoms’ keenness to enhance ties at all levels, especially in the economic, investment 

and cultural sectors, Petra added.  

During a meeting with the Moroccan delegates, head of the Lower House Foreign Affairs 

Committee MP Nidal Taani said that the regional instability and political crises in some 

countries of the Middle East have reflected negatively on the Palestinian cause.  

Taani said that Jordan’s biggest concerns are Israel’s continued violation of Jerusalem’s 

holy sites and its provocations against the Palestinian people. 

Zayyani stressed Rabat’s unaltered stance towards Palestine and the Hashemite 

Custodianship, rejecting all types of compromise for “these unchangeable positions”. 

Head of the Lower House’s Jordanian-Moroccan Brotherhood Committee MP Wafa Bani 

Mustafa said that Amman and Rabat see eye to eye on several regional issues, mainly 

Palestine and Jerusalem, praising, in this regard, the Moroccan support to the Hashemite 

Custodianship, according to Petra.  

Jordan Times Jun 20,2019  

***  
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‘World Refugee Day’: Palestinians keep their right of return alive 

through hope, resistance 
 

Ramzy Baroud 

The United Nations’ World Refugee Day, observed annually on June 20, should not merely 

represent a reminder of “the courage, strength and determination of women, men and 

children who are forced to flee their homeland under threat of persecution, conflict and 

violence”.  

It should also be an opportunity for the international community to truly understand and 

actively work towards finding a sustainable remedy to forced displacement, for no woman, 

man or child should be forced to endure such gruelling, shattering and humiliating 

experience in the first place. 

Palestinians who have withstood the degradation of exile for over 70 years embody the 

harshness of this collective experience more than any other group. 

To be a refugee means living perpetually in limbo, unable to reclaim what has been lost, the 

beloved homeland, and unable to fashion an alternative future and a life of freedom, justice 

and dignity. 

According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), there are 

currently 68.5 million people around the world who have been forced out from their homes, 

with 25.4 million of them classified as refugees. 

Of the officially listed refugees, 5.4 million are Palestinians, registered with the UN Relief 

and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). 

For Palestinians, the grim reality of being a refugee is compounded through the absence of 

any political horizon, enough to convey a sense of hope that, 70 years after the genesis of 

the Palestinian refugee crisis, a remedy is at hand. 

Abandoned in this seemingly eternal quest for a homeland, Palestinians hold tighter onto 

hope, because it is hope alone that feeds their own sense of determination, which neither 

time nor distance will stand between them and their right of return. This internationally-

honoured right is etched in the hearts and minds of millions of Palestinians everywhere.   

The archetypal image of a refugee, a man, a woman, a child holding on to the pole of a tent, 

charting a path of exile to no specific place, imploring UN officials for help, and the world 

for mercy, is, by itself, not enough to deconstruct the complexity of that identity. To belong 

to a place that has ejected you, yet to seek an alternative home in places to which you do 

not belong, culturally and in every other way, confuses one’s sense of being. The 

psychological trauma alone is shattering. 

While Palestinians continue to hold on to a sense of identity in their various spaces of exile, 

refugee camps across Palestine and the Middle East, their prolonged odyssey is seen as a 

“problem” to be haphazardly fixed, or entirely dismissed, in order for Israeli Jews to 

maintain their demographic majority. 

The mere fact that the Palestinian people live and multiply is a "demographic threat" to 

Israel, a “demographic bomb”, even. This unmistakably racist notion is wholly embraced 

by Israel’s allies in Washington and elsewhere. 

When Israel and its friends argue that the Palestinians are an "invented people", not only 

are they aiming to annihilate the Palestinian collective identity, but they are also justifying 

in their own minds the continued killing and maiming of Palestinians, unhindered by any 

moral or ethical consideration. 

Israel and the US will do anything in their power to trivialise the centrality of the 

Palestinian refugee question and its relevance to any future just peace in Palestine. 
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Nearly a million Palestinian were made refugees following the establishment of Israel on 

the ruins of historic Palestine in 1948. Hundreds of thousands more acquired that dismal 

status in subsequent years, especially during the Israeli war and occupation of East 

Jerusalem, the West Bank and Gaza in 1967. 

The 5.4 million refugees registered with UNRWA are those original refugees and their 

descendants. 

Israel has never agreed to take responsibility for the consequences of its violent inception, 

the ethnic cleansing, the untold destruction of towns and villages and the very erasure of 

historic Palestine. 

Even during the Oslo Peace Process, Israel refused to discuss the core issue of refugees, 

relegating it to the “final status negotiations”, which have never taken place and will, most 

likely, never actualise. 

In the meantime, Palestinian refugees have been sentenced to subsist in this unfair status, 

neither here nor there. If there was such a status as second, third and fourth time refugees, 

Palestinians would have acquired that, as well.  

Indeed, millions of Palestinian refugees have been exiled more than once, from Palestine to 

Jordan or Lebanon; from there to Syria, and back and forth. 

The US invasion of Iraq in 2003 and the current war in Syria have taught us that 

Palestinian refugees with relatively better living conditions are not safe, either. 

The small Palestinian refugee community in Iraq was persecuted after the invasion, to the 

point that they were forced to leave, en masse, to any country willing to take them. Many of 

them ended up as refugees in South America. 

The same sordid scenario was repeated in Syria and will, tragically, be replayed elsewhere 

in the future. 

Instead of remedying the crisis with a degree of moral and legal accountability, successive 

US administrations have tried to marginalise the importance of the right of return. 

Israel, on the other hand, has targeted refugee communities through wars and massacres, 

most notably during the 1982 war and invasion of Lebanon, and the subsequent Sabra and 

Shatila Massacre in September of that same year. 

Now, with the help of the President Donald Trump’s administration, Israel and the US are 

orchestrating even more sinister campaigns to make Palestinian refugees vanish through 

the very destruction of UNRWA and the redefining of the refugee status of millions of 

Palestinians. 

By denying UNRWA urgently needed funds, Washington wants to enforce a new reality, 

one in which neither human rights, nor international law or morality are of any 

consequence. 

What will become of Palestinian refugees seems to be of no importance to Trump, his son-

in-law and adviser Jared Kushner and other US officials. The Americans are now 

watching, hoping that their callous strategy will finally bring Palestinians to their knees so 

that they will ultimately submit to the Israeli government's dictates. 

The Israelis want the Palestinians to give up their right of return in order to get "peace". 

The joint Israeli-US "vision" for the Palestinians basically means the imposition of 

apartheid and keeping Palestinian exiles in a never-ending ordeal. 

The Palestinian people will never accept this injustice.  
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The right of return remains a driving force behind Palestinian resistance, as the Great 

March of Return demonstrated in Gaza, starting March of last year. 

All the money in Washington's coffers will not reverse what is now a deeply embedded 

belief in the hearts and minds of millions of refugees throughout Palestine, the Middle East 

and the world. 

Palestinian refugees may not top the political agenda of the Middle East at the moment, but 

it is their persistence, determination and undying hope that will keep their cause alive until 

international law is respected and human rights are truly honoured. 

Jordan Times Jun 19,2019    
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