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  :للمزيد من األخبار تابعونا على

 
 

 

 
 

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

  شؤون سياسية

  ٤  ال يمكن ألفكار اقتصادية أن تكون بديال عن حل الدولتين: الصفدي وعريقات •

  ٥  وفد أردني ينسحب من مؤتمر دولي لوجوده بجانب وفد إسرائيلي: لوكسمبورغ •

  ٥  ن االقتصادي واالستثماري والسياحياألردن وقبرص يمضيان بتعزيز التعاو •

  ٧  المحتلة القدس في باستقاللها مرة ألول تحتفل أميركا •

  ٨  "التوطين"سياسيون يطالبون بموقف عربي ثابت من تصريحات كوشنير بشأن  •

  ١١  "صفقة القرن"الءات الملك أثبتت قوتها في مقاومة : منتدون •

  اعتداءات

  ١٣  ن األقصىيقتحمو" غليك"مستوطنًا بينهم  ٧٤ •

وإخراج القدس " صفقة القرن"افتتاح نفق سلوان هو تطبيق عملي لـ: التفكجي •

  ١٣  من المفاوضات

  ١٤  االحتالل يعتقل سيدة مقدسية حتى يسلّم طفلها نفسه •

  ١٤   على مقدسية ونجلهاالمنزلي يفرض الحبس اإلسرائيلياالحتالل  •

  ١٥  مقدسي يروي تفاصيل اعتداء جنود االحتالل عليه •

  

  اعتداءات/ تقارير 

  ١٦   مبنى خالل أسبوعين في القدس٢٧االحتالل هدم وصادر : األمم المتحدة •

  

  شؤون مقدسية

  ١٨  إستراتيجيةالعناية بالريف المقدسي تشكل أولوية : الهدمي •

  

  امالك الكنيسة المقدسية

 وفي فلسطين ردناأل نناشد القيادتين السياستين في : المطران عطا اهللا حنا •

  ١٨   صفقة باب الخليل إلبطالباتخاذ القرارات 

  

  

  



 
٣

  فعاليات
  

مئات المواطنين يؤدون ... للجمعة الثالثة رفضاً واحتجاجاً على قرارات الهدم •

  ٢٠  صالة الجمعة في حي واد الحمص

  تقارير
  

  

  ٢١   تنذر بحرب أهلية"الفالشا"احتجاجات يهود  •

  

  آراء عربية
  

  ٢٤  إسرائيليون مزيفون •

  ٢٥   تتبنى قرارا جديدا بشأن القدس"كواليونس" •

وهي " المسيحية الصهيونية" ال نعترف بما يسمى: "سيادة المطران عطا اهللا حنا •
  ٢٦  "ظاهرة مقيتة مسيئة للمسيحية وقيمها ومبادئها ورسالتها

  اخبار باالنجليزية
  

'No economic proposition can replace two state solution' 
Safadi, Erekat reaffirm 'Palestinian refugees must be addressed 
as final status issue’  ٢٧  

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  



 
٤

  شؤون سياسية

  ال يمكن ألفكار اقتصادية أن تكون بديال عن حل الدولتين: الصفدي وعريقات
 

 التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، أمين سر اللجنة التنفيذية في -عمان 
ظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، في إطار عملية التنسيق والتشاور المستمرة التي مأسسها من

   .جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس
واستعرض الصفدي وعريقات التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية وسبل التعامل معها بما 

اس الموقف المشترك أن ال بديل عن حل الدولتين الذي يضمن قيام يضمن الحق الفلسطيني وعلى أس
 وعاصمتها القدس الشرقية، ويعالج ١٩٦٧الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

  .جميع قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية سبيال لتحقيق السالم الشامل
تمرار إسرائيل المستوطنات الالشرعية في األراضي الفلسطينية وأكد الصفدي وعريقات إدانة اس

المحتلة ورفضهما المطلق ألي ضم ألي جزء من األراضي الفلسطينية خرقا لكل قوانين الشرعية الدولية 
  .وتقويضا لجهود تحقيق السالم

مل وفق وأكدا كذلك أن قضية الالجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تعالج في إطار الحل الشا
 ١٩٤مبادرة السالم العربية التي تدعو لحل يتفق عليه وقرارات الشرعية الدولية وِفي مقدمها القرار 

  .وبما يضمن حق الالجئين في العودة والتعويض
وشدد الصفدي وعريقات على أن موقف البلدين واحد وهدفهما واحد وهو تحقيق السالم الشامل 

لشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة ل
  .الدولية واإلجماع العربي، وأنه ال يمكن ألي أفكار اقتصادية أن تكون بديال عن حل الدولتين

وأكد الصفدي مواقف المملكة الثابتة الراسخة في دعم األشقاء وإزاء قضية القدس والالجئين 
   .نها جاللة الملك عبداهللا الثاني ثابتا أردنيا ال ولن يتغيروشروط السالم الشامل والتي أعل

كما أكد أن ال سالم من دون تلبية حق الفلسطينيين في الحرية وتحرر القدس المحتلة عاصمة 
للدولة الفلسطينية التي يجب أن تقوم مستقلة على التراب الوطني الفلسطيني شرطا لحل الصراع 

  .وتحقيق السالم في المنطقة
من عريقات مواقف المملكة التاريخية وجهود جاللة الملك الدؤوبة والمستمرة لدعم الحق وث

الفلسطيني، مؤكدا أهمية الوصايا الهاشمية في حماية المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
  )بتر(-. المحتلة والحفاظ على هويتها والوضع التاريخي والقانوني القائم

  ٨ص/٧/٧/٢٠١٩الغد 
*** 



 
٥

  وفد أردني ينسحب من مؤتمر دولي لوجوده بجانب وفد إسرائيلي: لوكسمبورغ 
 

 وفد برلماني أردني أعمال مؤتمر منظمة األمن والتعاون في أوروبا  غادر– وفا – لوكسمبورغ

مجـاورا للوفـد    المنعقد في لوكسمبورغ، احتجاجا على تخصيص المنظمـين مكانـا للوفـد األردنـي    
إبراهيم القرعان،  ب خالد أبو حسان نقال عن رئيس الوفد البرلماني األردني النائبالنائ وقال.اإلسرائيلي

أبو حسان  وأكد.األردني عن الوفد اإلسرائيلي إن الوفد انسحب بعدما رفضت اللجنة المنظمة إبعاد الوفد
الطاولـة المعـدة للوفـد     تفاجأ بأن المقعد المخصص للوفد مالصـق وعلـى نفـس   "أن الوفد األردني 

بتغيير المكان فشلت بحجة أن هـذه إجـراءات    ، مضيفا أن محاوالت إقناع منظمي المؤتمر"اإلسرائيلي
لمبادئنا وأخالقنا وديننا الحنيـف الـذي ال        "وشدد على أن قرار المغادرة راجع       .وقواعد ال يمكن تغييرها   

با فـي عـضويتها   وتضم منظمة األمن والتعاون في أورو".يسمح لنا بالجلوس مع من يغتصب مقدساتنا 
  . دولة، وتهتم بمنع نشوب الصراعات وإدارة األزمات٥٦

  ٥/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 
*** 

  األردن وقبرص يمضيان بتعزيز التعاون االقتصادي واالستثماري والسياحي
 

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره القبرصي  – عمان -زايد الدخيل
ديس، مضي البلدين في تطوير شراكتهما وتعزيز تعاونهما في شتى المجاالت نيكوس خريستودولي

واستعرضا،  .االقتصادية واالستثمارية والسياحية، وزيادة التنسيق إزاء جهود حل التحديات اإلقليمية
خالل لقائهما في عمان أمس، خطوات ترجمة مخرجات القمم األردنية القبرصية والقمم الثالثية مع 

وبحث الصفدي .منجزات عملية تسهم في االرتقاء بالعالقات إلى مستويات متقدمةاليونان 
وخريستودوليديس تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين والمستجدات االقليمية وسبل حل أزمات 

هنالك تصميم على اتخاذ خطوات عملية في ما يتعلق "وأكد  .المنطقة، وِفي مقدمها القضية الفلسطينية
 واالستثمار والتعاون السياحي، وثمة خطوات لتعزيز التعاون ما بين القطاع الخاص في بالتجارة
نحن متفقون على ان ال حل "وقال الصفدي إن المحادثات تناولت أيضا القضايا االقليمية، مضيفا ".البلدين

وأكد ."الدائمللصراع اال عبر حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن تحقيق السالم الشامل و
وثوابته واضحة ومعلنة ومعروفة، ال سالم من "أن المملكة تعمل من أجل تحقيق السالم الشامل والدائم 

دون انتهاء االحتالل، ال سالم من دون التعامل مع جميع قضايا الوضع النهائي، ال سالم من دون قيام 
 وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧) يويون(الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران 

  ."لتعيش بأمن وسالم الى جانب اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية



 
٦

السالم ليس طريقه تعزيز االستيطان الالشرعي، السالم ليس طريقه تكريس "وقال الصفدي 
الشرعية الدولية واتخاذ الخطوات التي السالم طريقه هو إنهاء االحتالل وااللتزام بقوانين . االحتالل

  ."تقودنا فعال باتجاه السالم الشامل الذي يشكل مطلبا اقليميا ومطلبا دوليا أيضا
أوكد مرة اخرى على ان موقف المملكة "وفيما يتعلق بقضية الالجئين تحديدا، أوضح الصفدي 

 وفق قرارات الشرعية الدولية، قضية الالجئين قضية من قضايا الوضع النهائي تحل: واضح ثابت راسخ
 وبما يضمن حق العودة والتعويض وبما ينسجم مع مبادرة السالم العربية التي ١٩٤وفي مقدمها القرار 

وبشان ما تم تداوله حول قرارات محتملة لضم المستوطنات او ."تدعو إلى حل متفق عليه بين األطراف
ال يمكن . هذا بالنسبة لنا مرفوض بالمطلق"صفدي ضم أراض من األراضي الفلسطينية المحتلة، أكد ال

ان نقبل أي قرار او أي خطوة تتعارض مع موقفنا الثابت الذي يقول بشكل واضح إن حل الدولتين وفق 
هذه المواقف واضحة "وأضاف الصفدي ."المرجعيات المعتمدة هو السبيل الوحيد لتحقيق السالم

 قلنا سابقا السالم لن يكون شامال ولن يكون دائما اال اذا المملكة تريد سالما شامال، وكما. وراسخة
قبلته الشعوب، والشعوب لن تقبل أي حل ال يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة، ونحن لن نقبل 
أي حل ال يضمن حق الفلسطينيين في الحرية والدولة على ترابهم الوطني وفق قرارات الشرعية 

ونحن متفقون "ل التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية مع نظيره القبرصي وتابع أنه بحث ك ".الدولية
المتطرفون  على ضرورة تكثيف الجهود من أجل التقدم نحو هذا الحل، والحؤول دون فراغ يستفيد منه

أود أن اؤكد أن دور "من جهته، قال وزير الخارحية القبرصي ".لفرض اجندتهم وإضعاف الطرح المعتدل
تبادلت والصفدي وجهات النظر حول عالقاتنا الثالثية "، مضيفا " غنى عنه الستقرار المنطقةاألردن ال

نحن نتطلع الى االجتماع القادم على مستوى قادة الدول الذي سيعقد في . بين اليونان وقبرص واألردن
  ."اليونان

قليمي يسعدني أن أعلن أن وزارة الخارجية القبرصية قررت عقد أول اجتماع إ"وقال 
، الفتا إلى أن الرئيس "لدبلوماسيينا في األردن، وهذا مؤشر واضح على أهمية األردن ودوره بالنسبة لنا

الجديد لبعثة االتحاد األوروبي في األردن سيكون من قبرص، ما يعطي مؤشرا آخر على قوة الشراكة 
دن في الهدف المشترك وشدد على أن بالده تشترك مع األر.بين البلدين وحرصهما على العمل معا

أن المحادثات "، مضيفا "تعزيز السالم واألمن في منطقتنا، وسنعمل معا من أجل تحقيق ذلك"المتمثل في 
  ." تناولت مجمل القضايا اإلقليمية وبما فيها الصراع الفلسطيني االسرائيلي، واألزمة السورية

  ٥/٧/٢٠١٩الغد 
*** 

  

  



 
٧

 المحتلة القدس في باستقاللها مرة ألول تحتفل أميركا
  

 العـام  فـي  القـدس  احتالل منذ األولى للمرة – المحتلة القدس – وتد محسن محمد –الجزيرة  
 الجديد مقرها في ٢٤٣الـ المتحدة الواليات استقالل بذكرى االحتفال األميركية السفارة اختارت ١٩٦٧
 .اإلسرائيلية الحكومة اءوأعض السفارة مسؤولي بين االبتهاج من بالغة حالة وسط القدس، بمدينة

 الغربيـة،  بالقـدس  "األمة مباني"بـ أقيمت التي األميركية للسفارة االحتفالية المراسم وحظيت
 كـانون /ديسمبر من السادس في ترامب إعالن منذ األولى وهي اإلسرائيلية، للحكومة واسعة بمشاركة

 .إلسرائيل عاصمة القدس ٢٠١٧ األول

 تتسم وواشنطن، أبيب تل بين العالقات من جديدة مرحلة الخميس ءمسا أقيم الذي الحفل ويتوج
ـ  يعـرف  بمـا  قدما والمضي األوسط الشرق على والسيطرة بالهيمنة -لمراقبين وفقا–  المـشروع "بـ

 مساحات بضم أبيب تل بحق فريدمان دافيد األميركي، السفير إقرار عبر ،"التاريخية بفلسطين الصهيوني
 .اإلسرائيلية للسيادة ةالغربي الضفة من واسعة

 مبنـى  فـي  أو منزلـه،  في بالده باستقالل االحتفال على بالسابق واشنطن سفير اعتاد ولطالما
 االحتفـال  مركـز  لتكون هذه القدس اختار – أميركي يهودي وهو – فريدمان ولكن أبيب، بتل السفارة

 درب "نفـق  غـرينبالت،  سونجي األوسط للشرق األميركي المبعوث مع األسبوع هذا دشن إذ والحدث،
  .األقصى للمسجد سلوان من المؤدي االستيطاني "الحجاج
  مدهش تحول

 قبل" :قائال ،"الحجاج درب" نفق تدشين في األميركي الدور االحتفالية بالمراسيم نتنياهو واستذكر
 الـذي  كـان الم بمعنـى  وجودنا، إليه يستند الذي األهم األسس أحد يشكل الذي للمكان توجهنا أيام عدة

 آخـر  عـاش  وحيث أورشليم، بأعياد يحتفلون آباؤنا كان حيث الهيكل، جبل إلى حزقيا نفق من يؤدي
 ".العالم في دولة ألعظم وتصدوا الرومان حاربوا الذين اليهود

 أن رائـع  ألمر إنه .ولحقوقنا ولتاريخنا لحقيقتنا مناصرة عدنا لقد .عدنا لقد" :نتنياهو وأضاف
 عن عبارة إنه .اليهودية الدولة تساند بل اليهودية الدولة تعارض تعد لم )أميركا (عالمال في دولة أعظم
 ".مدهش تحول

 بالشرق العربية الدول من العديد مع إسرائيل بعالقات وصفه بما ليتباهى الحفل نتنياهو واستغل
 صـرح  لقـد " :قـائال  الفلسطينية، السلطة على تحريضه ويواصل البحرين ورشة على وليثني األوسط،

 الـشعب  يعلـم  أن أريـد  :وقال األوسط الشرق من جزءا تشكل إسرائيل بأن البحريني الخارجية رئيس
  ".به الترحيب يجب تغير إنه بهم، نرحب أننا إسرائيل ومواطنو اليهودي

  
  



 
٨

  الصندوق المغلق
ـ  أدلسون، مريم "هيوم يسرائيل" صحيفة مالكة وصفت نتنياهو، مع يتناغم توجه وفي  ةالمرحل

 فـي  الحـال  هو كما" :قائلة ،"والعجائب المعجزات وقت"بـ وواشنطن القدس بين العالقة بها تمر التي
 فـي  ولكن أحيانا، الشقوق وتمزقت عصيبة، أوقاتا األميركية اإلسرائيلية العالقات عرفت زواج، أفضل

 ".المشترك والمصير القيم بفضل وازدهرت الخاصة العالقات هذه تعمقت النهاية،

 احتفلـت  فقد الزواج، حيث من أنه لنتنياهو، الداعمة الصحيفة في نشرتها مقالة في أوضحتو
 .عاما ٢٠ من أكثر قبل الذهبي بالزفاف المتحدة والواليات إسرائيل

 كل وقبل أوال يعود بذلك والفضل .ونادر ثمين معدن وهو البالتين، إلى اآلن وصلنا لقد" وأضافت
 ".ترامب دونالد للرئيس شيء

 األميركيـة  اإلدارة في المسؤولين وكبار ترامب الرئيس قام لقد" :الكاتبة تقول ذلك، على عالوة
 بخيانـة  ممزوجـا  فارغا، إطارا كونها تعدو ال والتي السالم، عملية المسمى المغلق الصندوق باختراق
 ".والنفاق األمانة

  غضب فلسطيني
 في تمثل عارما، وإسالميا فلسطينيا غضبا لقدسبا المتعلقة األميركية والقرارات التحركات وتثير

 عاصـمة  بهـا  واالعتراف القدس إلى السفارة بنقل المنددة والشعبية الرسمية والتصريحات المظاهرات
 .إلسرائيل

 الـرئيس  وأكـد  .األوسـط  الشرق في للسالم األميركية بالخطة يعرف ما الفلسطينيون ويرفض
 مـؤتمر  فـشل  كمـا  ستفشل "القرن صفقة" باسم إعالميا وفةالمعر الخطة أن عباس محمود الفلسطيني

 .البحرين

  ٥/٧/٢٠١٩الجزيرة 
*** 

  "التوطين"سياسيون يطالبون بموقف عربي ثابت من تصريحات كوشنير بشأن 
 

 فيما أكد سياسيون على ضرورة ثبات الموقف األردني تجاه ما يعرف -عمان -زايد الدخيل 
حات صهر الرئيس األميركي دونالد ترامب، وكبير مستشاري ، خصوصا بعد تصري"صفقة القرن"بـ

، شددوا على "توطين الالجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم"األبيض جاريد كوشنير حول  البيض
  .أهمية أن يكون هناك موقف رافض من الدول المضيفة لهم

ركية، فضلًا عن وأوضحوا أن تصريحات كوشنير تعكس حالة تخبط سياسي تعيشه اإلدارة األمي
  .أنها تعتبر تحديا للمجتمع الدولي وقراراته التي تؤكد على عودة الالجئين الفلسطينيين إلى ديارهم



 
٩

، أشاروا إلى ثبات ووضوح "عديمة الجدوى"وفيما رفضوا تلك التصريحات، واصفين إياها بـ
  .الموقف األردني والعربي

 يمكن القبول بأي حلول ال تتضمن حل الدولتين ، أنه ال"الغد"وأكد هؤالء، في أحاديث منفصلة لـ
وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بشأن القضية الفلسطينية، وحفظ حق الوصاية الهاشمية على 
المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ورفض التوطين، موضحين أن الحل العادل لقضية الالجئين 

، القاضي بعودتهم الى ديارهم التي ١٩٤س األمن الدولي الفلسطينيين يكمن من خالل تطبيق قرار مجل
  .١٩٤٨هجروا منها العام 

إن خطة السالم األميركية، قد "وكان كوشنير، قال في تصريحات صحفية يوم األربعاء الماضي، 
تدعو إلى توطين دائم لالجئين الفلسطينيين في األماكن التي يقيمون فيها، بدالً من عودتهم إلى أراض 

  ."ت اآلن في دولة إسرائيلأصبح
إلى ذلك، جدد وزير الخارجية األسبق كامل أبو جابر رفضه لكل المشاريع والحلول التي تخرج 
عما أقرتها قرارات األمم المتحدة أو تتجاوز حق العودة لالجئين الفلسطينيين، قائال إن السلطة الوطنية 

ل قاطع ما يطرح من مشاريع توطين الالجئين الفلسطينية والدول العربية المضيفة لالجئين ترفض بشك
  .أو الحديث عن الوطن البديل للفلسطينيين

وأضاف أن تصريحات كوشنير تشير إلى تحدي اإلدارة األميركية للمجتمع الدولي وقراراته التي 
تؤكد على عودة الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم، وتعكس حالة التخبط السياسي لمواقف اإلدارة 

  ."عديمة الجدوى"يركية، واصفاً التصريحات حول التوطين بـاألم
لن تجد لها آذانا صاغية في الدول العربية المضيفة "وأوضح أبو جابر أن تصريحات كوشنير 

لالجئين، والتي سبق وأن أكدت في اجتماعها التنسيقي األخير، منتصف الشهر الماضي، على حق عودة 
 ورفضها لتوطين الالجئين على ارضيها، وكذلك رفضها بأن تكون بديال الالجئين الفلسطينيين الى ديارهم

  ."أو القيام بمهامها) األونروا(لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 
من جهته، أكد وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية األسبق هايل داوود ثبات ووضوح 

، والتي تنص على رفض القبول بأي حلول ال "لملكية ثالثالءات ا"الموقف األردني الذي عبرت عنه الـ
تتضمن حل الدولتين، بشأن القضية الفلسطينية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وحفظ حق الوصاية 

  ."الهاشمية على القدس، ورفض التوطين
ألمم وشدد على أن التعامل مع تصريحات كوشنير حول توطين الالجئين، يتم استناداً لقرارات ا

المتحدة والتي نصت على الحل العادل لقضية الالجئين، والذي يكمن من خالل تطبيق قرار مجلس األمن 
  ."١٩٤٨، القاضي بعودتهم الى ديارهم التي هجروا منها العام ١٩٤الدولي رقم 
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 اإلسرائيلي، أصبحت من –وأشار داوود إلى أن خطة السالم األميركية لحل الصراع الفلسطيني 
ي ولن تجد قبوال او غطاء دولياً في ظل تعارضها مع الكثير من القرارات الدولية، خاصة في ظل الماض

  .وجود موقف دولي يدعم حل الدولتين وعودة الالجئين الفلسطينيين إلى بالدهم
وبشأن تصريحات كوشنير عن التوطين، قال داوود إن جوهر الخطة األميركية هو التوطين الذي 

ر نقل السفارة االميركية الى القدس واالعتراف بها عاصمة السرائيل، وكالة غوث استهدف، بعد قرا
عبر تجفيف مصادر تمويلها، تمهيداً إلنهاء دور الوكالة، ) األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

إضافة إلى محاولة تغيير مفهوم الالجئ وربط تعريفه باألحياء، أي أنه ال يورث لألجيال، وهو امر 
  .تعارضه جميع الدول المستضيفة لالجئين الفلسطينيين

يكمن بالثبات على الموقف الرسمي األردني "وشدد داوود على ان الرد على تصريحات كوشنير 
  ."الخاص بقضية الالجئين وضرورة ضمان حق العودة والتعويض لهم

لمصالحة ان مشاريع بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة االردنية الدكتور محمد ا
التوطين قديمة ولم يجرؤ اي مسؤول دولي باإلدارة األميركية أو دول أوروبا، أن يجاهر بها، وهي 
توطين الالجئين الفلسطينيين في الدول المستضيفة لهم، وإلغاء صفه اللجوء عنهم، وحل وكالة 

حل مؤقت من المجتمع الدولي ، التي تكفلت بتقديم الخدمات لهم باالقطار المضيفة لهم ك"االونروا"
  .لقضيتهم لحين حلها

كوشنير يفرض على الدول المضيفة لالجئين الفلسطينيين منح المواطنة والجنسية وكل "واضاف 
الحقوق التي تنصها المواطنة بما فيها الحقوق السياسية، ومثل هذا اإلمالء يولد مشاكل جديدة، منها 

دارة االميركية الحالية من حيث البقاء حيث هم دون استفتائهم إرغام الالجئين على قبول ما تطرحه اإل
فيما يريدون وفقا لقرارات األمم المتحدة، وثانيا إرغام الدول المضيفة خاصة لبنان واألردن وسورية 
والعراق ومصر، على تحويل حق اللجوء الى مواطنة، وهو ما يتعارض مع حق تقرير المصير وحقهم 

  ."في العودة
لمصالحة أن خطة كوشنير تتضمت تحويل البعد السياسي في القضية الفلسطينية الى وتابع ا

موضوع اقتصادي وتنمية االراضي المحتلة وإشغال الفلسطينيين بالبعد االقتصادي عن حقوقهم الوطنية، 
  .األمر الذي سيؤدي الى خلق أزمات في الدول المضيفة وعدم في االستقرار بمنطقة الشرق األوسط

أن طروحات كوشنير تعتمد على مدى استجابة الشعوب العربية وقدرة أنظمة الحكم "ر إلى وأشا
قد تفرض تدريجيا على أرض "، محذرا من أنها "على مواجهتها، السيما في الدول المحاذية السرائيل

  ."وفي النهاية لن تكون تسوية عادلة أو عملية سالم دائمة. الواقع
  ٨ص/٧/٧/٢٠١٩الغد 

*** 
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  "صفقة القرن"الءات الملك أثبتت قوتها في مقاومة : نتدونم
  

منتدون أن الءات جاللة الملك عبداهللا الثاني المدعومة شعبياً أثبتت  أكد –  محمد قديسات–اربد 
قوتها وقدرتها على إجهاض المساعي الرامية إلى تنفيذ ما يسمى بصفقة القرن والدخول في المراحل 

  .رض الواقعالعملية لترجمتها على أ
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب عبدالمنعم العودات في ندوة حوارية نظمها فرع 

في اربد، اليوم السبت، إن فشل ورشة المنامة كتوطئة للصفقة بدد االعتقاد " زمزم"الجزب الوطني للبناء 
ممانعة للصفقة وأثبت ما يمتلكه السائد لدى البعض بإمكانية االردن وقدرته على الصمود والمقاومة وال

األردن من تأثير فاعل على الساحات العربية واإلقليمية والدولية وما أحدثته الءات جاللة الملك من 
  .عمق شعبي أردنياً وفلسطينياً وعربياً وإسالمياً

ديدة ولفت إلى ان جاللة الملك عبداهللا الثاني أدرك منذ البداية أن تفكير االدارة االمريكية الج
متجه نحو صفقة وليس اتفاقا يفضي إلى حلول منطقية وعادلة تأخذ بالحسبان حق الشعب الفلسطيني 
بإقامة دولته المستقلة، وانها تسعى الى تغيير الوضع القائم باعترافها بالقدس عاصمة إلسرائيل، ووقف 

أدوات ضغط على الطرف دعمها لوكالة الغوث الدولية، واالعتراف بسيادة اسرائيل على المستوطنات ك
  .األضعف بنظرها وهو الجانب الفلسطيني للقبول بالصفقة والحلول المتصلة بها

واضاف ان هذا الموقف يعني بوضح ان االساس المنطقي والصحيح والعادل يقوم على ايجاد 
الوضع حلول تفضي الى اقامة دولة فلسطينية اذا كان الهدف احالل السالم بالشرق االوسط وليس تغيير 

القائم باستخدام قوة النفوذ والرضوخ إلرادة اسرائيل المدعومة باإلدارة واالرادة االمريكية في ظل غياب 
موقف مقابل قادر على الرفض وهو ما يستند اليه الرئيس االمريكي دونالد ترمب وعبر ما أعلنه في 

  .اكثر من مناسبة
ي المرتكز على الحقوق التاريخية والدينية ولفت الى انه في موازاة في ذلك برز الموقف االردن

والقانونية كموقف قوي عززه تضامن الشعب ومساندته للموقف الرسمي برفض منطلقات صفقة القرن 
ان القضية الفلسطينية ال تحسمها الضغوطات مهما بلغت قوتها وانما "وهو شكل حقيقة ورسالة مفادها 

صفقات من شانها اطالة امد الصراع وتعقيد مخاطره يحسمها الحق والعدل وارادة السالم وهذه ال
  ."وتداعياته

وقال ان التمسك بالقدس والوصاية الهاشمية عليها يعني حكما سقوط خيار التوطين والوطن 
البديل، مؤكدا ان الحقائق على االرض ستضع الصفقة على الطريق الخاطئ رغم استمرار مستشار 

تسويق فكرته الهشة المرتكزة على االستثمار مقابل السالم بدل الرئيس االميركي، جاريد كوشنير، ب
  .االستقالل مقابل السالم ألن جذور القضية الفلسطينية العربية أعمق بكثير من قطعها بأدوات واهية
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من جهته، قال النائب السابق جميل النمري ان نتائج ورشة المنامة شكلت مقدمة فشل لصفقة 
ل حول افكار ومشاريع تمت على طريقة العروض التسويقية ولم تتطرق القرن فهي عرضت ألوراق عم

  .الى اي بعد سياسي مفترض
واضاف ان االرقام التي تحدثت عنها الورشة ال تمثل اغراء حتى لدول غير متداخلة مباشرة مع 

لى القضية الفلسطينية وانها ال تشكل جزءا يسيرا من استحقاقات السلطة الفلسطينية من الضرائب ع
اسرائيل ولم تعط اي مدلوالت او ايحاءات لمواقف سياسية فكان الجانب المعلن منها اقتصاديا وغير 

  .المعلن سياسي
ولفت الى ان المصير النهائي للفلسطينيين ما زال مسكوتاً عنه رغم انه هو االهم الذي يتطلب 

ن بنوايا القائمين على الصفقة التوافق عليه باعتباره اساسا للحل السياسي وهو ما يرفع درجة التكه
بالضغط باتجاه اتباع الضفة الغربية لألردن وغزة لمصر وهو مرفوض على الصعيد االردني والمصري 
والفلسطيني، مما يعني ان مستقبل صفقة القرن في مهب الريح ألن االردن على االقل لن يقبل بالذهاب 

  .الى حل يتجاوز ارادة الفلسطينيين
يك بقبول هذا الحل يظلم الموقفين االردني والفلسطيني باعتبارهما موقفان واكد ان اي تشك

ثابتان وقاطعان وان الموقف االردني الراسخ عبر عن جاللة الملك بالءاته الثالث التي حظيت بإجماع 
اردني وفلسطيني قوي قطعت الطريق على قبول االردن بأي حلول تبتعد عن االلتزام بحقوق الشعب 

ي الثابتة معتبرا ان ما يقوم به االردن في التعاطي مع بعض األحداث المتصلة بالصفقة ومنها الفلسطين
ورشة المنامة يدخل في باب المسايرة وعدم اللجوء الى المقاومة قبل اتضاح معالم الصفقة وعندها 

المام بدون سيستخدم االردن كل ما لدية من اوراق إلفشالها مؤكدا ان الصفقة ال يمكن ان تسير الى ا
  .الفلسطينيين

وأكد عدد من المتحدثين في الحوار الذي اعقب مداخالت المتحدثين الرئيسيين في الندوة، 
العودات والنمري، واداره عضو الهيئة االدارية لفرع الحزب المهندس عبدالكريم الزعبي، ان الءات 

نشوء الدولة االردنية وما زالت هي جاللة الملك الثالث هي امتداد لالءات سلفه من قادة ال هاشم منذ 
 .صمام االمان الذي يحفظ للقضية الفلسطينية اولويتها ومحوريتها

  ١٤ ص٧/٧/٢٠١٩الرأي 
*** 
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  اعتداءات

  يقتحمون األقصى" غليك"مستوطنًا بينهم   ٧٤
 

عـشرات المـستوطنين المتطـرفين برفقـة عـضو           اقتحم – وكاالت – فضائية فلسطين اليوم  
إلسرائيلي يهودا غليك صباح الخميس، المسجد األقصى المبارك من باب المغاربة بحراسـة             ا" الكنيست"

 .مشددة من شرطة االحتالل الخاصة

وأمنت شرطة االحتالل الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء اقتحامهم للمسجد األقصى بـدءا مـن              
  .تهاء بخروجهم من باب السلسلةدخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في أنحاء متفرقة من المسجد وان

 مستوطنًا اقتحموا   ٧٣و" غليك"وبحسب دائرة األوقاف اإلسالمية بالقدس المحتلة، فإن المتطرف         
خالل الفترة الصباحية المسجد األقصى ونظموا جوالت استفزازية في ساحاته وسط تلقيهم شروحات عن  

  .المزعوم" الهيكل"
     ا على دخول الفلسطينيين الذين يتوافـدون مـن القـدس           وال تزال شرطة االحتالل تفرض قيود

  .والداخل المحتل للمسجد األقصى، وتحتجز بعض هوياتهم الشخصنة عند بواباته الخارجية
لسلسلة اقتحامات وانتهاكات مـن     ) عدا يومي الجمعة والسبت   (ويتعرض المسجد األقصى يوميا     

ة لبسط سيطرتها الكاملة على المسجد، وتقـسيمه        قبل المستوطنين وأذرع االحتالل المختلفة، في محاول      
  .زمانيا ومكانيا

  ٤/٧/٢٠١٩فلسطين اليوم 
***  

  " صفقة القرن"افتتاح نفق سلوان هو تطبيق عملي لـ: التفكجي

  وإخراج القدس من المفاوضات
 

اعتبر مدير دائرة الخرائط بجمعية الدراسات العربية في القدس خليل التّفكجي افتتـاح سـلطات               
سلوان، بمثابة تطبيق عملي لما تسمى بصفقة القرن وإخراج فعلـي لقـضية    الحتالل لنفق أسفل بلدةا

  .القدس من المفاوضات، محذرا من خطورة ذلك
االحتالل من وراء افتتاح هـذا النفـق هـو     وشدد التّفكجي، في تصريح صحفي، على أن هدف

دمة المشروع السياسي الديني فـي القـدس   يسمى بطريق الحجاج لخ الخروج برواية يهودية تتمثل بما
 .المدينة برمتها للعمل على تهويد

 واد الحمص من حدود ما يسمى ببلدية االحتالل فـي     إخراجتريد  " إسرائيل"وأوضح التفكجي أن    
  .جنوب المدينة المقدسة صور باهر القدس، مؤكدا على أنها االمتداد الطبيعي لقرية
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شقة سكنية في منطقـة واد الحمـص هـي     ١٠٠ الل لهدموأضاف التفكجي أن مخططات االحت
 لتهويد المدينة داعيا إلى تحرك شعبي واسـع  األهاليتهجير  مجزرة وصراع ديموغرافي بامتياز بهدف

  .االحتالل إلسقاط المخططات التهويدية للضغط على حكومة
وأبو ديس  السواحرة أراضي دونما من ١٧٠لـ   ذلك كشف التفكجي عن مصادرة االحتاللإلى

استيطاني جديد لربط المستوطنات الواقعة بالجنوب الغربي من بلـدة   وصوال لبلدة العيزرية لشق طريق
المدينة  وسيقام من خالله أطول جسر في هذه المنطقة وذلك لفصلها عن قرية الزعيم شرق بيت صفافا

  .المقدسة
  ٥/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  تى يسلّم طفلها نفسهاالحتالل يعتقل سيدة مقدسية ح
 

المقدسـي   الطفل أفاد مركز معلومات وادي حلوة أن قوات االحتالل اعتقلت مساء الخميس والدة
 .بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة محمود عبيد من 

 .وأضاف المركز أن االعتقال جاء لحين تسليم نجلها محمود للتحقيق

أبـواب القـدس    باب العامود، أشهر" من منطقة وكان االحتالل قد اعتقل يوم أمس ثالثة شبان
  .معهم عدة ساعات تم إخالء سبيلهم  مركز تابع لهم في القدس، وبعد التحقيقإلىالقديمة، وحولهم 

  ٥/٧/٢٠١٩موقع مدينة القدس 
*** 

   على مقدسية ونجلهاالمنزلي يفرض الحبس اإلسرائيلياالحتالل 
 

 على سـيدة مقدسـية      المنزلي الحبس   يسرائيلاإلل  فرضت سلطات االحتال   - أ ش أ   - رام اهللا 
األقـصى   بلدة سـلوان جنـوب المـسجد    في  أيام، بعد اعتقالها مساء أمس من منزلها٥لمدة  ونجلها،

  ).شيقل ٣ر٦الدوالر يعادل ( شيقل ٥٠٠٠المبارك، وخروجها بكفالة مالية بقيمة 
االحتالل اعتقل أمس، أحمد     ن أ – بيان اليوم   في –  حلوة بالقدس  اديووأوضح مركز معلومات    

بلـدة   فـي   بطن الهوى /الحارة الوسطى  في   الزغل وزوجته حياة ونجليهما إبراهيم وحسين، من منزلهم       
 .سلوان، وأفرج عن الزوجة ونجلهما حسين، فيما مدد اعتقال الزوج ونجلهما إبراهيم

 أيـام   ٥مـدة   وأضاف أن سلطات االحتالل فرضت على الزوجة ونجلها حسين الحبس المنزل ل           
  . شيقل٥٠٠٠وكفالة مالية بقيمة 
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الحارة الوسـطى    في   وأوضح المركز، أن قوات االحتالل اقتحمت منزل المواطن ابراهيم الزغل         
المنزل اعتقلت القوات الوالد واحتجزته عند      في   ببلدة سلوان، العتقال نجله الفتى إبراهيم، ولعدم تواجده       

، وبعد وصول نجله لتسليم نفسه كبلت مخابرات االحتالل الفتى          داخل مركبة الشرطة  " دوار رأس العمود  "
  ....واعتدت عليه

  ٦/٧/٢٠١٩اليوم السابع 
***  

  مقدسي يروي تفاصيل اعتداء جنود االحتالل عليه
 

اعتداء جنود  تفاصيل)  عاما٤٥(المقدسي محمود خليل محمود  روى – صفا – القدس المحتلة
عزاء الشهيد محمد عبيـد فـي قريـة     ب، بينما كان يتواجد في بيتاالحتالل اإلسرائيلي عليه دون سب

 .العيسوية بالقدس المحتلّة

 محمود بعيار مطاطي في الجانب األيسر من جسده أطلقه جنود االحتالل مـن مـسافة   وأصيب

 .يوم االثنين الماضي قريبة أثناء تواجده في بيت عزاء الشهيد عبيد، بعد االنتها من تشييع جثمانه

ج المقدسي محمود يوم الخميس من المستشفى الفرنساوي بالقدس المحتلة، بعـدما طـرأ              وخر
 .تحسن على وضعه الصحي

وذلـك    أمتار دون سـبب، ٦أن جنود االحتالل أطلقوا نحوه األعيرة المطاطية من مسافة  وذكر
بعد دقائق من دفن نحو السكان  خالل اقتحامهم للقرية وإطالقهم قنابل الصوت واألعيرة المطاطية بكثافة

 .الشهيد عبيد

للمنزل إال أنني لم أتمكن من السير في الشارع من شدة إطـالق القـوات    حاولت الرجوع"وقال 
كنا نتواجـد داخلـه،    الصوت، فتوجهت إلى بيت عزاء الشهيد، إال أن القوات اقتحمته بالقوة بينما قنابل

 ".شبانًا من المكان وبدون أي سبب أطلقت نحونا األعيرة المطاطية واعتقلت

اإلصابة من شدة اآلالم، ولكن األلم ازداد فتوجه  وأوضح المواطن المقدسي بأنه ذهب لمنزله بعد
 .فحولته إلى المستشفى الفرنساوي بالقدس المحتلّة إلى عيادة القرية للعالج؛

 لكلى والطحالبغرفة العناية المكثفة لمدة ثالثة أيام جراء إصابته بجرح في ا ولفت إلى أنه رقد

 .وفق ما قاله الطبيب عقب إصابته بالعيار المطاطي

وأشار إلى أنّه خرج اليوم من المستشفى بعد أن طرأ تحسن على صحته، ولم يعد هناك دم فـي             
 .البول

صغيرا وال بيت  االحتالل ال يرحم كبيرا وال" :محمود على ممارسات جنود االحتالل بقوله وعقب
 ".سكان المتواجدين أمام منازلهم دون سببعزاء، وقمعت جميع ال
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األولى، إذ  إلى أن الهجمة التي تعرض لها سكان قرية العيسوية خالل األيام الماضية هي وأشار
 . بعنف وهمجية معهم، ودون وازع إنسانياإلسرائيليةتعاملت القوات 

 قرية العيسوية في القدس المحتلّة هجمة منظّمة منذ نحو أسبوعين مـن قبـل قـوات    وتشهد

  .االحتالل اإلسرائيلي الذين يقتحمونها بشكل يومي ومتكرر
  ٤/٧/٢٠١٩وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 

  اعتداءات/ تقارير 

   مبنى خالل أسبوعين في القدس٢٧االحتالل هدم وصادر : األمم المتحدة
  

قال مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية في األرض الفلسطينية المحتلة  - هللارام ا
) ج( مبنى يملكها فلسطينيون في المنطقة ٢٧إن سلطات االحتالل اإلسرائيلي هدمت وصادرت ) أوتشا(

  .والقدس المحتلة خالل األسبوعين الماضيين بحجة افتقارها إلى رخص البناء
 يونيو ١٨ ويغطي الفترة ما بين "حماية المدنيين"تقرير حمل عنوان وأوضح المكتب، في 

 فلسطينياً، من بينهم ٥٢الجاري، أن عمليات الهدم هذه أدت إلى تهجير ) تموز( يوليو ١ -) حزيران(
  . مواطناً آخرين٥,٠٧٤  طفالً، ولحقت األضرار بـ٣٥

عدات إنسانية في سياق االستجابة وأضاف التقرير أن ثالثة من المباني المتضررة قُدمت كمسا
 ٩ مبنى األخرى تقع في ٢٤ لعمليات هدم سابقة في قريتي قُصرة ومجدل بني فاضل في نابلس، والـ

  .، من بينها تجمع زعترة الكريشان الرعوي في بيت لحم)ج(تجمعات سكانية في المنطقة 
 شخصاً، من ٤٦ى إلى تهجير  يونيو، ما أد٢٧وأشار التقرير إلى أن ستة مباٍن هدمت في يوم 

وذكر .  طفالً، بسبب موقع التجمع ضمن حدود منطقة تصنّفها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة٣٢بينهم 
التقرير أنه في منطقة عسكرية مغلقة أخرى جنوب الخليل، هدمت قوات االحتالل مسكناً في تجمع أم 

ت متنقّل كان جزءاً من مشروع إلدارة فغارة الرعوي، ما أدى إلى تهجير خمسة أشخاص، وصوِدر بي
، ما أدى لتعطيل تنفيذ )ج(النفايات في برطعة الشرقية بجنين، بسبب افتقاره إلى رخصة بناء بالمنطقة 

  .المشروع الذي يخدم سكان القرية
التي تمثل ثلثي مساحة الضفة الغربية وتمنع أي بناء فيها ) ج(وتسيطر إسرائيل على المنطقة 

  .قيدة وصعبة للغايةإال بشروط م
وتتعامل إسرائيل مع معظم أراضي هذه المنطقة على أنها أمنية يمنع البناء فيها بأي شكل بحجة 

  .قربها من معسكرات جيش أو مستوطنات أو مناطق تدريب
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وهدمت إسرائيل على مدار السنوات الماضية الكثير من المباني في هذ المنطقة التي يقول 
  .متداد الطبيعي لدولتهمالفلسطينيون إنها اال

 فلسطينياً برصاص قوات االحتالل خالل ٤٩٤وسلط التقرير في منحى آخر الضوء على إصابة 
، المستمرة "مسيرات العودة الكبرى"الفترة التي يغطّيها هذا التقرير في المظاهرات التي جرت في سياق 
؛ حيث نقل ٢٠١٨) آذار( مارس ٣٠في قطاع غزة بالقرب من السياج الحدودي مع إسرائيل منذ يوم 

مسيرات " مناسبة خارج احتجاجات ١٢وفيما ال يقّل عن .  في المائة منهم إلى المستشفيات٤٥أكثر من 
، أطلقت قوات االحتالل النار باتجاه الفلسطينيين في سياق فرض القيود على الوصول إلى "العودة

الصيادين على مغادرة هذه المناطق، واحتِجز األراضي والبحر قبالة ساحل غزة، ما أجبر المزارعين و
  .ثالثة صيادين وُأصيب آخر بجروح، كما لحقت األضرار بثالثة قوارب صيد وصوِدرت ِشباك الصيد

وفي الضفة الغربية، أطلق شرطي إسرائيلي الذخيرة الحية باتجاه شاب فلسطيني، يبلغ من 
خالل اشتباكات في حي العيسوية بالقدس، ، )حزيران( يونيو ٢٧ عاماً، وقتله في يوم ٢١العمر 

  . يوليو١واحتجزت السلطات اإلسرائيلية جثمانه حتى يوم 
 فلسطينياً بجروح ١٦٨، فإن قوات االحتالل أصابت خالل األسبوعين الماضيين "أوتشا"وبحسب 

  .بالضفة، من بينهم ستة أطفال على األقل، خالل احتجاجات واشتباكات متعددة
 عملية تفتيش واعتقال في الضفة، واعتقلت ما ال يقل ١٥٥ذت قوات االحتالل وفي السياق، نفّ

، والعدد )٤١( طفالً، سجلت القدس النسبة األعلى من هذه العمليات ١٣ فلسطينياً، بمن فيهم ١٦٨عن 
  ).٥٦(األكبر من االعتقاالت 

حادثة اعتداء  ١٨وذكر التقرير األممي أن المستوطنين نفذوا خالل األسبوعين الماضيين 
  .أسفرت عن إصابة ثالثة فلسطينيين بجروح وإلحاق األضرار بممتلكات فلسطينية

، سجل مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية اقتالع أكثر من ٢٠١٩ومنذ مطلع العام 
 . شجرة أو حرقها أو إتالفها على أيدي المستوطنين٤،١٠٠

  ٧/٧/٢٠١٩الشرق األوسط 
*** 

  
  

  

  

   مقدسيةشؤون
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  إستراتيجيةالعناية بالريف المقدسي تشكل أولوية : الهدمي
 

وزير شؤون القدس فادي الهدمي، إن العناية بـالريف المقدسـي تـشكل              قال – وفا – القدس
ذلك لقاٍء موسع عقده،  جاء. لمجلس الوزراء بشكل عام ولوزارة القدس بشكل خاصإستراتيجية أولوية
والتطوير مع رؤساء المجـالس والهيئـات المحليـة     بيت دقو للتنمية الخميس، في قاعة جمعية أمس

إن اللقاء يأتي ضـمن التوجهـات   "وقال الهدمي .قرى شمال غرب القدس ومنظمات المجتمع المدني في
 واسـتعرض ".التنموية لوزارة شؤون القدس وفي إطار العمل المشترك الذي تدفع باتجاهـه الـوزارة  

المدينة وخارجهـا، كمـا    قائمة على اعتبارها وزارةً لجميع المقدسيين داخلالوزير، سياسات الوزارة ال
المختلفة، وال سيما قطاعـات الزراعـة والبنيـة     استمع لتوجهات واحتياجات هذه القرى في القطاعات

 الهدمي في تعقيبه على مداخالت رؤساء المجالس المحلية، أن إغالق هذه وأكد.التحتية والقطاع الصحي

علـى هـذه    التي تشكل رئة للقدس، يجـب أن يواجـه باإلعمـار والبنـاء والعمـل للتغلـب      المنطقة 
بدورهم طالب رؤساء الهيئات المحلية، الوزير الهدمي، بنقل هذه االحتياجات للـوزارات ذات             .التحديات

وقام الوزير خالل الجولة بزيارة قرى شمال غرب القـدس واطلـع علـى    . ومجلس الوزراء االختصاص
  .هااحتياجات

  ٥/٧/٢٠١٩الحياة الجديدة 
*** 

  امالك الكنيسة المقدسية

 وفي فلسطين باتخاذ القرارات ردناأل نناشد القيادتين السياستين في :المطران عطا اهللا حنا

  صفقة باب الخليل إلبطال
   

 اليوم بـأن    رثوذكس سبسطية للروم األ   أساقفةسيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس        قال – القدس
 إنمـا ية العريقة في منطقة باب الخليل في القدس القديمـة           رثوذكس األ باألبنيةة الوشيكة المحدقة    الكارث

ات غير اعتيادية   إجراء وفي فلسطين باتخاذ قرارات والقيام ب      ردنتتطلب من القيادتين السياسيتين في األ     
ءا من تاريخنا وتراثنا    ية التي تعتبر جز   رثوذكس األ وقاف هذه الصفقات والحفاظ على هذه األ      إبطالبهدف  

جاللة الملك عبد اهللا الثاني بن الحسين        إلى   نوجه ندائنا مجددا  . المقدسة األرضوعراقة انتمائنا في هذه     
 والمسيحية في القدس كما ونناشـد       اإلسالمية وقافوهو صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات واأل      

ات وقرارات غير معهـودة     إجراءينية باتخاذ   الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومنظمة التحرير الفلسط      
وعلى الجميـع ان يستخلـصوا العبـر واالسـتنتاجات          ،  إليهالمعالجة هذه الحالة المتردية التي وصلنا       

هذا الوضع المأساوي حيث انه من       إلى   ان وصلنا  إلى    عاما المنصرمة  ١٥ـالمطلوبة مما حدث خالل ال    
  .ستيالء على هذه العقارات وقت لالأيالممكن ان يدخل المستوطنون في 
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نعم هنالك حاجة لضغوطات سياسية والتواصل مع كافة القيادات الروحية والحقوقية الـصديقة             
ات قانونية غير معهودة وعاجلـة      جراء إل أيضاً العالم ولكن هنالك حاجة      إرجاءللقدس ولشعبنا في سائر     

ية الحريصة رثوذكسيئات والمؤسسات األوذلك بالتعاون مع اله، األوانويجب ان تتخذ سريعا وقبل فوات 
لم يعـد كافيـا     . والعقارات في القدس خاصة وفي فلسطين بشكل عام          وقافعلى مسألة الحفاظ على األ    

 بيانات التنديد واالستنكار بسياسات االحتالل في القدس بل السؤال الذي يجب ان نطرحه جميعـا                إصدار
 كان من المفترض ان يتم ولكنه لم يحدث؟ ومـن هـم             وما الذي ؟  ماذا يجب ان نفعل لوقف هذه الحالة      

هنالك ثغرات قانونية  .إليناوكلهم معروفون بالنسبة    ؟  المسؤولون والمتورطون في تسريب هذه العقارات     
ات عمليـة ال تختـزل      إجـراء قرار جدي و   إلى    هذه الصفقات ولكن هذا يحتاج     إلبطال إمكانياتوهنالك  

 إلى ان وصلنا إلى األخيرةقد اطلعنا على هذه البيانات خالل السنوات بمواقف وبيانات تنشر هنا وهناك و 
هذه الكارثة الوشيكة التي تعتبر تهديدا وجوديا ليس للحضور المسيحي في مدينة القدس فحـسب بـل                 

  .تعتبر تهديدا حقيقا للقدس وهويتها وطابعها وتاريخها وتراثها
ات سريعة لوقـف هـذه   إجراءد عباس باتخاذ نناشد جاللة الملك عبد اهللا وسيادة الرئيس محمو    

ات قضائية يجب ان تـتم بالتعـاون مـع الهيئـات            إجراءالكارثة الوشيكة فالوقت يمر بسرعة وهنالك       
 هذه الصفقات التـي تمـت       وإبطالية لعلنا نكون قادرين على وقف هذه الكارثة         رثوذكسوالمؤسسات األ 

ين ومفسدين يديرون مصالحهم مـن مكـاتبهم         فاسد أشخاصبطريقة غير قانونية وغير شرعية وعبر       
المكيفة في الخارج وبالتعاون مع وكالئهم في الداخل وما تتعرض له القدس من تهديدات وتحديات هـو          

 في البنوك العالمية حتى     أرصدتهم وما يفكر به هؤالء فقط هو ان تزداد          أجندتهم ليس موجودا على     أمر
نا التي هي ليست سلعة معروضة للبيع لكي يفرط بهـا           أوقافووان كان هذا على حساب تاريخنا وتراثنا        

 وأبنيتهـا  فمنطقة باب الخليل األوانعلى الجهات الرسمية ان تتحرك قبل فوات   . فالن من الناس   أوفالن  
 ان  أيضاً وعن المقدسات من واجبنا      األقصى هي خط احمر وكما انه من واجبنا جميعا ان ندافع عن             إنما

المسؤول عن فندق االمبريـال عنـدما        إلى   وقد استمعت ،   صفقة باب الخليل   إبطالنعمل جميعا من اجل     
فـال  "  راجعون إليهإنّا هللا وإنا    : " يوما حيث قال     ٣٠ هذا المكان خالل     إخالءاستلم قرار تبليغه بضرورة     

 إلى  ج هذه الصفقة وهذا يحتا    إبطالصفوفنا فنحن قادرون على      إلى    واليأس ان تتغلل   اإلحباطنريد لثقافة   
ية الرسمية والـشعبية وال يجـوز       رثوذكسي وفلسطيني والى تحرك من المؤسسات األ      أردنقرار رسمي   

وقد جاءت كلمات سيادة المطران هذه لـدى        ." الواقع الذي يرسمه االحتالل لنا     باألمراالستسالم والقبول   
  .ية في الجليلرثوذكس الرعية األأبناءلقائه اليوم مع وفد من 

  ٦/٧/٢٠١٩ القدس –عطا اهللا حنا مكتب المطران 

  فعاليات 

 رفضاً واحتجاجاً على قرارات الهدم
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  مئات المواطنين يؤدون صالة الجمعة في حي واد الحمص... للجمعة الثالثة
  

 حي أراضي على الجمعة صالة المقدسيين من المئات أدى التوالي، على الثالثة للجمعة – القدس
 تهـدد  التـي  الهدم قرارات على واحتجاجاً رفضاً القدس؛ مدينة وبجن باهر صور بقرية الحمص وادي
  ".األمن بحجة" الحي منازل

 لن بيوتنا هدمتم إن .عائلة هدم يساوي منزل هدم" :عليها كتب يافطات الصالة خيمة في وعلّقت
 لهممنـاز  المهـددة  الحـي  أهالي من رسائل في ،"والزيتون الزعتر بقي ما باقون نحن إرادتنا، تهدموا
  .بالهدم

 هدم قرارات يرفضون الحمص وادي حي أهالي إن :الجمعة خطبة في عميرة خليل الشيخ وقال
 التـي  الهـدم  قـرارات  في النظر بإعادة مطالباً باهر، صور في عائالتهم وتؤوي تؤويهم التي منازلهم
  .االحتالل مع والتطبيع العربية، الشعوب صمت مستهجناً االحتالل، سلطات أصدرتها

 لتحقيـق  فوري بشكل االنقسام وإنهاء الفلسطينية الوحدة ضرورة على عميرة الشيخ شدد كما
  .المشروعة الفلسطينية المطالب

 ذلـك  ونواجه جريمة، القدس في االحتالل إجراءات إن :غيث عدنان القدس محافظ قال بدوره،
  .تاللاالح غطرسة لمواجهة الدولية واالتصاالت واإلعالمية الشعبية بالبرامج

 لمئـات  مقدمـة  سـيكون  والذي الحمص، وادي حي في الهدم قرارات تنفيذ خطورة من وحذر
  ".األمن" حجة تحت )أ( مصنفة مناطق في المنشآت

 أرض فالقدس وقوياً، صابراً دائماً يخرج الذي الفلسطيني الشعب وثبات صمود على غيث وأكد
  .والتحدي والرباط الصبر ابتالء هو القدس وأزقة أحياء كل في يجري وما والثبات، الرباط

 خـالل  اقتحمت االحتالل سلطات إن :الحمص وادي لجنة من طير، أبو إدريس محمد قال بدوره،
 كمـا  وتـصويرها،  المنشآت قياسات بأخذ مختصون وقام مرات، عدة الحمص وادي حي الماضية األيام
  .فيها والصمود ذاتياً، المنازل هدم رفض مؤكداً ذاتياً، الهدم أوامر بتنفيذ المسؤولون طالب

 في تقع معظمها شقة، ١٠٠ تضم سكنية بناية ١٦ بهدم قراراً مؤخراً االحتالل سلطات وأصدرت
 األمني الجدار من قربها بحجة المحلي، الحكم وزارة من بناء تراخيص على وحاصلة A مصنفة منطقة
  .المواطنين أراضي على المقام

  ٦/٧/٢٠١٩األيام 
*** 

  رتقاري

  تنذر بحرب أهلية"الفالشا"احتجاجات يهود 
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المواجهات العنيفة بين الشرطة اإلسرائيلية وأوساط يهود أثيوبيا   تتواصل– عمان – نادية سعد الدين

، والتي تعصف بالداخل اإلسرائيلي منذ أيام، ما يشي بنذر بحرب أهلية طاحنة قد تضع حزب "الفالشا"
مع استعداده لخوض االنتخابات العامة القادمة، ومما يعكس هشاشة الليكود اليميني الحاكم بمأزق حرج 

  .المنظومة المجتمعية اإلسرائيلية وتغلغل التمييز العنصري بين صفوف الشرائح السكانية المختلفة
ويجوب المحتجون اإلسرائيليون الغاضبون، من أصول أثيوبية، أرجاء مناطق المظاهرات 

 "اهللا أكبر"لداعمة لفلسطين باللغات العربية والعبرية واإلنجليزية، مثل الصاخبة وهم يرددون الهتافات ا
، بعدما أغلقوا الطرق الرئيسية وشلوا الحركة اليومية وأشعلوا اإلطارات في وجه قوات "فلسطين حرة"و

 ١٨(االحتالل، التي قتلت ثالثة شبان أثيوبيين من أقرانهم خالل عامين، كان آخرهم سلومون تاكا 
 "معاريف"، وفق صحيفة ١٩٩٧ شاباً آخرين منذ العام ١١، في شمال مدينة حيفا الساحلية، و)عاماً

وتحولت بعض األحياء، البعيدة المنال قصدا رسمياً عن سكن . أإلسرائيلية، على خلفية لون بشرتهم فقط
سلحة غير ، إلى ساحات حرب مشتعلة إثر تبادل النيران بين الطرفين في اشتباكات م"الفالشا"يهود 

مسبوقة من حيث شدة العنف، ولكنها ليست سابقة من نوعها، أألمر الذي أسفر عن جرح أكثر من 
 شرطياً واعتقال عشرات األثيوبيين، ما يخفي شحنات غضب متراكمة إزاء سياسة التمييز ١١١

صل أثيوبي،  ألف إسرائيلي من أ١٥٠العنصري التي تنتهجها الحكومات اإلسرائيلية المتعاقبة مع زهاء 
منذ بدء هجرتهم المنظمة األولى إلى فلسطين خالل موجتي منتصف الثمانينيات ومطلع التسعينيات من 

  . منعزل عن نظرائهم من المستوطنين"غيتو"القرن العشرين، لالستيطان فيها ضمن 
لمي، ولم تفلح دعوات رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى التهدئة واالحتجاج الس

في عودة االستقرار مجدداً، غداة اجتماع عقده مع أعضاء حكومته وأقر فيه استخدام القوة العسكرية 
 اإلسرائيليين "السفارديم"ضد المحتجين، الذين طالما ما تم إدراجهم في آخر سلم الحراك االجتماعي من 

إليهم، نظير عامل اللون الذي المنبوذين بوصفهم قادمين من الدول العربية، بالرغم من عدم انتمائهم 
  .يمنع االندماج الكامل في المجتمع اإلسرائيلي

  "التفكك"محاذير التصدع حد 
وأمام تحذيرات محللين إسرائيليون، عبر المواقع اإلسرائيلية االلكترونية، من مغبة عدم تدارك 

، بحسبهم، فقد سعت "التفكك"األمور نحو الدخول في مرحلة تصدع النسيج المجتمعي الداخلي حد نذر 
 ودرء اتساع نطاق المظاهرات "الفالشا"الحكومة اإلسرائيلية إلى امتصاص موجات غضب يهود 

 أثيوبي، مؤخراً، طبقاً لألنباء الفلسطينية، ضمن وعد نتنياهو الحديث ٦٠٢الحاشدة، وذلك عبر استقدام 
  . آالف يهودي من أثيوبيا قريبا٨ًلجلب آخر 
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إلسرائيلية الشخصيات والحاخامات الموالية لها من أصول أثيوبية لبث فيما حشدت الحكومة ا
 في صفوف أقرانهم عبر كتابة المقاالت وتنظيم اللقاءات المحفزة لخطاب "الشحنات الدينية والقومية"

، والداعية إلى الحفاظ على تماسك النسيج "أرض الميعاد"المزاعم التاريخية المزيفة بالعودة إلى 
  .ي الداخل اإلسرائيليالمجتمعي ف

 اإلسرائيلية، عبر موقعها االلكتروني، مقاالً للحاخام من "يديعوت أحرونوت"وأوردت صحيفة 
أيها اإلخوة، احترسوا من اليأس، ال تحولوا "أصول أثيوبية، شارون شالوم، دعا فيه، تحت عنوان 

سرائيلية، نائياً بها عن اتهامات  أإل"الدولة"، إلى التهدئة وحفظ مقدرات مؤسسات "الدولة إلى عدونا
  .العنصرية ونهج التمييز

، إيال جيطو، جانب المسوغات "الفالشا"بينما انتحى الناشط األثيوبي في احتجاجات يهود 
الحقيقية التي تقف وراء مظاهراتهم الصاخبة، وذلك وفق ما أوردته األنباء الفلسطينية عن مواقع 

ى مسببات األلم والغضب والشعور بعدم العدالة التي عانى منها التواصل االجتماعي، حيث أشار إل
مشكلة عميقة تتطلب "المهاجرون األثيوبيون على مر السنين في الداخل اإلسرائيلي، معتبراً أن هناك 

  .، بحسبه"عالجاً جذرياً
   فتيل أألزمة الخامدة

 أزمة خامدة مؤقتاً، غداة  أألثيوبي كان بمثابة الفتيل الذي أشعل"تاكا"بيد أن مقتل الشاب 
، مما ٢٠١٥) مايو(الماضي وأيار ) يناير(ثورانها بين الفينة واألخرى، أسوة بتظاهرات كانون الثاني 

 هذه المرة مغايرة لسابقاتها، إذ قدموا، عبر مظاهراتهم الغاضبة، "الفالشا"يجعل موجة غضب يهود 
ية والتمييز بحقهم، والتي يعانون منها مع أول الئحة اتهام ضد سياسة الحكومة اإلسرائيلية بالعنصر

وبالرغم من المساعي اإلسرائيلية الرسمية إلحداث إصالحات . بزوغ تبعات استيطانهم في فلسطين
إيمي " سنوات على تقرير ٤رئيسية في أحوال اإلسرائيليين من األصول األثيوبية، غداة مرور نحو 

اإلسرائيلية، والذي طالب بذلك، إال أن حالهم ازداد سوءاً نحو  المديرة العامة في وزارة العدل "بالمور
  .المزيد من التمييز العنصري في مختلف المجاالت

منع بيع أو استئجار الشقق "وال تتوقف ظواهر التمييز العنصري اإلسرائيلي بحقهم عند 
و نفسه، حيث ، بحسب جيط"للمهاجرين األثيوبيين، ورفض الطبيب اليهودي األبيض عالج األثيوبي

وما يزالون مطالبين بإثبات أنهم " حالة من العزلة والغربة في المجتمع اإلسرائيلي،"الفالشا"يعيش 
تشكيك "، وفق رئيس قسم العمليات في المنظمة الصهيونية العالمية، درور مورغ، الذي أشار إلى "يهود

  .، بحسب قوله"يهودي كجزء أصيل من الشعب ال"الفالشا"المجتمع اإلسرائيلي في يهودية 
  تمييز ممنهج وعنصرية إسرائيلية
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 إلى هوامش الداخل اإلسرائيلي معاملتهم كعمال مهاجرين "الفالشا"ومما ساعد على الدفع بيهود 
 بعضهم في وقت متأخر، وهو "بيهودية"وليس كيهود، بالرغم من اعتراف السلطات الدينية الصهيونية 

لى مواطن ظروفهم المعيشية، كما تسبب في اندالع عدة مواجهات أألمر الذي انسحب بوضعه القاتم ع
إذ واجه اليهود األثيوبيين، منذ . مع الشرطة اإلسرائيلية، خالل السنوات الماضية، على خلفية التمييز

عملية نقلهم إلى الداخل اإلسرائيلي في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، السيما 
، حيث نقل خاللهما أكثر من "سليمان" في عملية ١٩٩١ والعام "موسى" في عملية ١٩٨٤موجتي العام 

 والعنصرية، حيث يعيشون ضمن أحياء فقيرة ومهملة ومدن "بالتمييز الممنهج"مائة ألفاً، ما يصفونه 
صفيح على أطراف المدن القائمة، كما هو الحال في مدينتي الخضيرة والعفولة الفلسطينيتين، فيما 

، السيما من الفئة الشبابية التي تعاني من  %٤٠تزايد نسبة المعتقلين الجنائيين بينهم، وتبلغ نحو ت
ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة بين صفوفها، وسط إشكاليات حادة في مجاالت السكن والتعليم والعمل في 

  . الهوية والدمج"ضبابية"إطار 
؛ ما "جماعياً"سرائيلي الرسمي، فقد تم استيعابهم وأمام اختالفهم عن نظرائهم، في المنظور اإل

أدى إلى تبعيتهم للمؤسسات الرسمية وحرمانهم فرصة التكيف مع المجتمع اإلسرائيلي وتلقي االمتيازات 
المالية، كما جرى عزلهم في المدارس الحكومية عن بقية الطلبة، مقابل رفض بعض المدارس اللتحاقهم 

ممن هم في سن التعليم من فرصة إتمام  % ٦٠ الذي تسبب في حرمان بمقاعدها الدراسية، أألمر
 على ظروفهم المعيشية، حيث "الفالشا"وقد انعكس الواقع التعليمي البائس ليهود . مسارهم الدراسي

من المتوسط على مستوى الداخل اإلسرائيلي، غير أنهم  % ٣٥تجني األسر األثيوبية دخالً أقل بنسبة 
  .داً في صفوف جيش االحتالل ضمن عدوانه المتصاعد ضد الشعب الفلسطينيفي النهاية أفرا

  ٣٠ص/٧/٧/٢٠١٩الغد 
***  

  

  

  

  

  

  

  آراء عربية
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 إسرائيليون مزيفون

 عودة عودة

ه المرة للقاضي سليم جبران عضو المحكمة العليا االسرائيلية وهذ..  كبير٤٨عشقي لفلسطيني 
والحادثة كانت قد وقعت في بيت سيء الذكر شمعون بيرس الرئيس االسبق .. والمولود في الناصرة

السرائيل عندما جرت قبل نحو خمس سنوات مراسم التسلم والتسليم بين الرئيس الجديد والرئيسة 
 النشيد "الهاتكفا"حديدا عندما انشد القضاة اعضاء المحكمة ومعا نشيدوت.. السابقة للمحكمة العليا
جميع شفاه القضاة تحركت بالنشيد باسثناء شفتي عضو المحكمة العليا القاضي ..الوطني لدولة إسرائيل

كاميرا احدى القنوات التلفزيونية .. العربي الناصري أي من مدينة الناصرة سليم جبران لم تتحرك البتة
رائيلية رصدت ذلك فقد كانت تسلط اضواءها من بداية االحتفال وحتى نهايته على شفتي جبران االس

لماذا لم ينضم هذا ": قامت القيامة في اسرائيل العنصرية وكانت هذه المرة هوجاء ومتواصلة!..الخرساء
.. رتوى منهالماذا يبصق هذا العربي المتعجرف في البئر الذي شرب وا.. القاضي العربي الى الجوقة

كيف يتجرأ على ان .. نريد ان نعرف لماذا لم تخرج الكلمات من حنجرته.. يجب طرده من المحكمة حاال
جبران ..إذا لم يعجبه نشيدنا فليذهب الى غزة ولينشد ما يريد.. سنعلمه االنشاد مجددا.. ال ينشد نشيدنا

صمته ..ورقة التوت عن اسرائيل العنصريةيكفيه انه اسقط .. العربي تسلح بالصمت لم يفتح فمه بكلمة
حدث جديد .. قبل ايام قليلة..كان اقوى من جميع االبواق والطبول للجوقة العنصرية االسرائيلية كاملة

يدرس االحتالل فرض رفع العلم االسرائيلي :في االخبار.. ٤٨مماثل والسرائيل العنصرية ويطال عرب 
ية في اسرائيل وعلى مدخل هذه المؤسسات التعليمية في المدن في المدارس والمؤسسات التربوية العرب

 ٧١ والتي اضيفت الى دولة اسرائيل قبل ١٩٤٨والبلدات والقرى العربية المحتلة منذ العام 
وزارة التربية والتعليم االسرائيلية اعلنت قبل ايام قليلة عن رغبتها هذه وجرى الطلب القديم ..عاما

نريد أن ": تقول وزارة التربية في دولة االحتالل االسرائيلي.. قبل ايام قليلةالجديد في احتفال مدرسي 
وكانت المدارس .."نرى العلم االسرائيلي يرفرف فوق رؤوسنا جميعا وفي جميع المدارس في اسرائيل

 فقد صدر ١٩٩٧وحتى ١٩٤٨العربية في اسرائيل غير ملزمة برفع العلم االسرائيلي على مدارسها منذ 
 اسرائيلي جديد فرض رفع العلم االسرائيلي على جميع المؤسسات لكن المؤسسات التربوية قانون

  ..العربية في اسرائيل رفضت تطبيقه
ادارة ظهرعرب اسرائيل للقوانين االسرائيلية معروف لدى الكثيرين من اليهود في اسرائيل ومنذ قيام 

مكان في الصحافة وفي الكنيست وفي وحتى اآلن ومستقبال ويطلقون عليهم في كل ١٩٤٨اسرائيل 
  !.."اإلسرائيليون المزيفون": لقب.. الشارع وفي بيوتهم ايضا

  ٨ص/٦/٧/٢٠١٩الرأي 
*** 
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  تتبنى قرارا جديدا بشأن القدس"اليونسكو"

 جورج طريف.د

، "اليونسكو"تبنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
، خالل دورتها التي عقدت في العاصمة األذربيجانية باكو، وباإلجماع، ٢٠١٩-٧-٢الثالثاء الماضي 

سبات السابقة التي تم تثبيتها مشروع قرار حول البلدة القديمة للقدس وأسوارها يؤكد على جميع المكت
في ملف القدس، كما ويؤكد على القرارات السابقة للجنة بخصوص البلدة القديمة للقدس وأسوارها، و 
إبقاء وضع البلدة القديمة على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر ويشمل جميع عناصر الموقف 

  .يها األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحيةاألردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما ف
ويؤكد هذا القرار ايضا الذي جاء نتيجة جهود دبلوماسية أردنية مكثفة بالتنسيق بين األردن 
ودولة فلسطين والمجموعتين العربية واإلسالمية في المنظمة رفض اليونسكو لالنتهاكات واإلجراءات 

 التاريخية، كما يطالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكاتها اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه االماكن
الحرم القدسي الشريف، وفي / وإجراءاتها أحادية الجانب وغير القانونية ضد المسجد األقصى المبارك

ويؤكد القرار وملحقه كذلك على بطالن جميع االجراءات اإلسرائيلية . البلدة القديمة للقدس واسوارها
 الستة عشر "اليونسكو" المدينة المقدسة وهويتها، كما أنه يعيد التذكير بقرارات الرامية لتغيير طابع

الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن األسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة باإلحتالل، في وقف 
واعد أعمال الحفر واقامة األنفاق وكل األعمال غير القانونية والمدانة األخرى في القدس الشرقية وفق ق

  .القانون الدولي
قرار اليونسكو يشكل خطوة ايجابية تصب في مصلحة القضية الفلسطينية خاصة وأنه يأتي في 
وقت تصعد فيه اسرائيل وبدعم من الواليات المتحدة األمريكية من اجراءاتها التعسفية ضد أهل المدينة 

ار سياسة التهويد التي تتبعها المقدسة وتواصل ابتالع األراضي ومصادرة أخرى وشق األنفاق في اط
  .في القدس والمناطق المجاورة لها

 في البلدة "لليونسكو"وتكمن أهمية القرارايضا كونه طالب بضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم 
القديمة للقدس لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، ويدعو إلرسال بعثة الرصد 

لقدس لرصد جميع اإلنتهاكات التي ترتكبها سلطات االحتالل اإلسرائيلي التفاعلي من اليونسكو إلى ا
الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد، / الفلسطيني، وتثبيت تسمية المسجد األقصى المبارك

والتأكيد على أن تلة باب المغاربة هي جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى المبارك، باالضافة لدعوة 
القرار باختصار انتصار .ة قائمة باالحتالل، لعدم إعاقة تنفيذ مشاريع اإلعمار الهاشميإسرائيل، كقو

أردني جديد، تحققه الدبلوماسية األردنية النشطة بقيادة جاللة الملك عبداهللا الثاني حفظه اهللا ورعاه 
دسة اإلسالمية للدفاع عن القدس انطالقا من الوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على األماكن المق

والمسيحية في القدس، وهو نجاح دبلوماسي سياسي يجب البناء عليه لما فيها مصلحة فلسطين 
  .والقدس والمقدسات، وكذلك لحماية باقي المقدسات على األراضي الفلسطينية كافة

  ٨ص/٦/٧/٢٠١٩الرأي 
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وهي ظاهرة " يةالمسيحية الصهيون" ال نعترف بما يسمى: "سيادة المطران عطا اهللا حنا
 "مقيتة مسيئة للمسيحية وقيمها ومبادئها ورسالتها

   

 تطلق على نفـسها مـا يـسمى         أمريكاالمدينة المقدسة مؤخرا وفود من       إلى    وصلت –القدس  
 باقتحـام   أمسوقد قام بعض هؤالء يوم      " إسرائيل في خدمة    األمريكيبالمسيحية الصهيونية والالهوت    "

فلسطين والى مدينة القدس بشكل خـاص تـضامنا مـع االحـتالل              إلى    وهؤالء يأتون  قصىالمسجد األ 
ما نود ان نقوله بأن هذه المجموعة ال عالقة لها بالمسيحية ال من قريب              .وممارساته وسياساته وقمعه  

 ومواقفهم ال عالقة لها وأدبياتهموال من بعيد وهؤالء هم دكاكين مسخرة في خدمة المشروع الصهيوني        
 المقدس والتي تحثنا دومـا علـى ان يكـون انحيازنـا للمظلـومين               اإلنجيل وبمبادئ بالقيم المسيحية 

ان هؤالء يتخذون من االسم المسيحي لباسا لهـم للتغطيـة علـى             .والمستضعفين والمعذبين والمتألمين  
مواقفهم الصهيونية العنصرية البعيدة عن القيم المسيحية ال بل المسيئة للمسيحية وقيمهـا ورسـالتها               

الماسـونية والـرئيس     إلـى     فهم يملكون المال والكثيرون منهم ينتمون      أمريكانفوذ كبير في     الء  ولهؤ
 وسلوكياتها ومواقفها معادية للقيم المسيحية ورسالتها       أدبياتها ونائبه من هذه الجماعات التي       األمريكي

براء منهم وقد عقدت    ان هؤالء يتخذون من االسم المسيحي طالء خارجيا لهم والمسيحية           .في هذا العالم  
في فلسطين عدة مؤتمرات حول ظاهرة ما يسمى المسيحية الصهيونية وهي ظاهرة مسيئة للمـسيحية               

فلسطين ال يزورون كنيسة القيامة وكنيسة       إلى   ومرفوضة من قبلنا جملة وتفصيال وهؤالء عندما يأتون       
لمستعمرات فـي فلـسطين وفـي       المستوطنات وا  إلى   المهد فهم ال يعترفون بهذه المقدسات بل يذهبون       

الجوالن فهذه هي مقدساتهم وهذا ان دل على شيء فهو يدل على بعدهم الكلي عـن المـسيحية التـي                 
 كمـا نـستنكر     قصى هؤالء على اقتحام المسجد األ     إقدام نستنكر   إننا. بمواقفهم وتصرفاتهم  إليهايسيئون  

ي مسيرات وتظاهرات مؤيـدة لالحـتالل   زياراتهم االستفزازية للمستوطنات والمستعمرات ومشاركتهم ف   
 بعيدون كل البعد عن المسيحية وثقـافتهم هـي ثقافـة عنـصرية     أنهموهم يحملون شعارات تدل على      

 هذه  األرثوذكس سبسطية للروم    أساقفةوقد جاءت كلمات سيادة المطران عطا اهللا حنا رئيس          .صهيونية
في مدينة القدس حيث جرى التداول في هـذا         صباح اليوم لدى استقباله وفدا من الشخصيات المسيحية         

 أوقافنا مدينة القدس وما تتعرض له من سياسات احتاللية غاشمة كما وما تتعرض له               أحوالاللقاء في   
  .المسيحية في باب الخليل

  ٦/٧/٢٠١٩ القدس –مكتب المطران عطا اهللا حنا 
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'No economic proposition can replace two state solution' 
Safadi, Erekat reaffirm 'Palestinian refugees must be addressed as 

final status issue’ 
 
By JT - Jul 07,2019 - Foreign Minister Ayman Safadi meets with Secretary General of the 
Palestinian Liberation Organisation Saeb Erekat in Amman on Saturday (Photo courtesy 
of Foreign Ministry) 
AMMAN — Foreign Minister Ayman Safadi on Saturday met with Saeb Erekat, secretary 
general of the Palestinian Liberation Organisation (PLO), to discuss furthering 
cooperation between Jordan and Palestine.  
The two sides reiterated that no economic propositions or notions can substitute for a two-
state solution that guarantees Palestinians their right to an independent state established 
along the June 4, 1967 lines, with East Jerusalem as its capital. 
Safadi and Erekat reaffirmed their condemnation of Israel’s continuing construction of 
illegal settlements on occupied Palestinian territory, and their rejection of the illegal 
annexation of Palestinian land in breach of international law.  
They noted that the case of Palestine refugees is a final status issue that must be addressed 
through international legitimacy resolutions, mainly Resolution 194, which guarantees the 
rights of return and compensation, and the Arab Peace Initiative. 
During the meeting, Safadi highlighted the Kingdom’s firm stance in support of the 
Palestinian cause and refugees, and His Majesty King Abdullah’s conditions for 
comprehensive peace. 
The minister noted that peace cannot be achieved unless the Palestinians have their right to 
freedom and Jerusalem is liberated and instated as the capital of an independent 
Palestinian state.   
For his part, Erekat expressed his appreciation for His Majesty and the Kingdom’s historic 
stance in support of the Palestinians’ rights, affirming the significance of the Hashemite 
Custodianship in protecting Jerusalem’s Muslim and Christian holy sites, and maintaining 
the city’s legal and historic status quo. 
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