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  االردن والقدس

  مستمرة وال تنقطع" الضم"جهود األردن بقيادة الملك لمنع : الصفدي
  

قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس إن جهود المملكة  -  ماجدة ابو طير
ٕ الملك عبداهللا الثاني لمنع تنفيذ قرار الضم وايجاد أفق حقيقي لتحقيق السالم العادل التي يقودها جاللة

  .والشامل الذي تقبله الشعوب على أساس حل الدولتين، مستمرة وال تنقطع

وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية بعد اجتماعين امس، ناقشا مستجدات العملية السلمية 
أن المملكة بالتنسيق مع أشقائنا وأصدقائنا «سرائيل ضم أراض فلسطينية واإلجراءات المستهدفة منع قرار إ

ًفي اشتباك وانخراط يومي مع الجميع من أجل النجاح في ترجمة الموقف الدولي الرافض للضم فعال مؤثرا  ً
ي ًيمنعه، وأيضا يأخذنا باتجاه العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة تحقق السالم العادل وفق القانون الدول

  .«ووفق المرجعيات المعتمدة وعلى أساس حل الدولتين

عقد اجتماعان مهمان في هذا السياق، االجتماع الذي خرجنا منه للتو هو «وزاد الصفدي، 
اجتماع مع عدد من األشقاء؛ وزراء خارجية الدول العربية في إطار اللجنة الوزارية المنبثقة عن لجنة 

ان األشقاء في اإلمارات والسعودية ومصر والمغرب ودولة فلسطين، متابعة مبادرة السالم العربية، وك
وأيضا حضرت الكويت وهي العضو العربي السابق في مجلس األمن، وتونس وهي العضو العربي الحالي 

  .ُفي مجلس األمن، وكذلك عمان بصفتها رئيسة الدورة العادية الحالية للمجلس الوزاري العربي

ًحد الرافض للضم والتحذير من خطره تقويضا لكل فرص تحقيق السالم واكد الموقف العربي الوا
ًالعادل والشامل وخرقا فاضحا ال يمكن القبول به للقانون الدولي ً.  

وقال الصفدي إن االجتماع أكد استمرار التحرك العربي من أجل منع هذا القرار والتمسك بالثوابت 
أن طريق السالم هو انسحاب إسرائيل من األراضي العربية العربية التي أكدتها مبادرة السالم العربية و

 وتحقيق حل الدولتين الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة ذات ١٩٦٧المحتلة منذ العام 
 وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش ١٩٦٧السيادة القابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران للعام 

  .ب إسرائيلبأمن وسالم إلى جان

ًوزاد الصفدي، االجتماع كان امس انعكاسا للموقف العربي الواحد الرافض للضم المتمسك بالسالم 
  .العادل والشامل المرتكز على حل الدولتين والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

جمهورية مصر العربية ومع فرنسا كان االجتماع بين أشقائنا في : وبالنسبة لالجتماع اآلخر، قال
ًوألمانيا أيضا لبحث الموضوع ذاته وسبل التحرك الفاعل القادر على منع تنفيذ الضم والعودة إلى 

  .ًالمفاوضات سبيال لتحقيق السالم
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ًخرج أيضا ببيان أكد الموقف الدولي المتنامي اآلن في رفض الضم  « وأشار إلى أن االجتماع
ًالتأكيد على ضرورة تحقيق السالم على أساس حل الدولتين وهذا أيضا جزء من والتحذير من خطورته و

  .الجهد المستمر، ونحن اآلن نبحث مع األشقاء واألصدقاء الخطوات القادمة

األولوية اآلن هي منع تنفيذ الضم ألن تنفيذ الضم سيكون له انعكاسات كبيرة » وأضاف الصفدي
ًسرائيلية ولكن أيضا على كل مساعي تحقيق السالم العادل والشامل في ليس فقط على العالقات األردنية اإل

ًالمنطقة ألنه ينسف األسس التي قامت عليها العملية السلمية، وأيضا بالتنسيق مع أشقائنا الفلسطينيين، 
ق ومع الجميع من أجل إيجاد أفق حقيقي للتقدم نحو السالم العادل الذي تقبله الشعوب، وبالتالي إيجاد أف

ٕللعودة إلى المفاوضات، إما مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة ثنائية واما عبر الرباعية الدولية، أو أية آلية 
 .ًأخرى تكون قادرة فعال على كسر هذا الجمود في العملية السلمية والتقدم باتجاه السالم الحقيقي

  ٤ ص٨/٧/٢٠٢٠ الدستور

*** 

  صرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي أوقاف القدس خالل أيام
  

 سلط برنامج عين على القدس الذي بثه التلفزيون االردني، أمس االول االثنين، الضوء - عمان 
على االرادة الملكية السامية بإقرار مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة اوقاف القدس وشؤون المسجد 

  .، والتي تقضي بصرف راتب شهر عن كل سنة خدمة للمتقاعدين من الوظيفةاألقصى المبارك

وعرض البرنامج تقريرا مصورا من القدس استطلع فيه ردود فعل موظفي دائرة اوقاف القدس حول 
  .هذه المكرمة الملكية

وقال مدير الموارد البشرية والشؤون االدارية في دائرة اوقاف القدس شعبان شعبان، إن صدور 
الرادة الملكية السامية بصرف مكافأة نهاية الخدمة لموظفي اوقاف القدس تأتي تأكيدا لما لهؤالء من ا

خصوصية عند جاللة الملك عبداهللا الثاني، مضيفا ان مديريته تعمل حاليا على اعداد القوائم وأن الصرف 
  .سوف يتم خالل االيام القليلة المقبلة

ة اوقاف القدس يثمنون هذه المكرمة، شاكرين جاللة الملك وأكد شعبان أن العاملين في مديري
  .الذي عهدوا به الوقوف الى جانبهم والى جانب اهل القدس عامة

وأشار التقرير إلى أن موظفي اوقاف القدس يعتبرون خط الدفاع االول عن المسجد االقصى 
سرائيلي كاالعتقال واالبعاد المبارك، وهم يواجهون شتى انواع المضايقات من قبل سلطات االحتالل اال

بسبب قيامهم بواجبهم تجاه اولى القبلتين، مبينا ان المكرمة الملكية كانت موضع تقدير من قبل الموظفين 
  . الكثيرة الذين اعتادوا على المكارم الهاشمية

بدوره، تحدث المدير المالي لإلدارة العامة ألوقاف القدس، الدكتور محمد ناصر الدين، خالل 
تصال فيديو عبر القمر الصناعي، ونقل رسالة شكر وامتنان باسمه وباسم المدير العام وجميع الموظفين ا
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العاملين والمتقاعدين في دائرة اوقاف القدس الى جاللة الملك عبداهللا الثاني صاحب الرعاية والوصاية 
  .هاية الخدمة لهمعلى االماكن المقدسة في القدس الشريف على مكرمته السامية بصرف مكافأة ن

 ان مديرية اوقاف القدس تعتبر من المديريات الهامة التابعة لوزارة االوقاف والشؤون  وأوضح
والمقدسات االسالمية االردنية وتخضع لألنظمة والقوانين الصادرة عنها، وتطبق نظام الخدمة المدنية 

 لظروف االحتالل وغالء المعيشة المعمول به في االردن من حيث الحقوق والواجبات، مبينا انه نظرا
ودعما لصمود موظفي االوقاف في القدس، أولى المغفور له الملك الحسين بن طالل رحمه اهللا للحكومات 

 بالمئة الى ان ١٠ بدأت بـ ١٩٦٨المتعاقبة بصرف عالوة صمود لموظفي اوقاف القدس اعتبارا من عام 
  .ا لكل موظف دينار ٥٠ بالمئة اضافة الى مبلغ ٢٠٠وصلت الى 

 بالمئة، وكذلك ٢٨٠وأضاف انه في عهد جاللة الملك عبداهللا الثاني اصبحت عالوة الصمود 
 دينار اردني لجميع موظفي المديرية اعتبارا من تاريخ االول من كانون ٣٠٠اصبحت المنحة الملكية 

 الملكية بتوحيدها  واصبحت عالوة الصمود تسمى العالوة الخاصة حيث صدرت االرادة  ٢٠١٦الثاني عام 
 بالمئة من الراتب االساسي الجديد بعد هيكلة الرواتب وتم اضافتها الى الراتب الخاضع ٣٠٠لتصبح 

   دنانير عالوة غالء معيشة٣١٠للضمان االجتماعي، كما نصت االرادة السامية لجاللته بصرف مبلغ 
 ٢٠١٥ تشرين الثاني من العام ١٥يخ للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد المدني وذلك اعتبارا من تار

  .  سنوات٧وباثر رجعي لمدة 

وأكد الدكتور ناصر الدين ان هذه المكرمة تعني الشيء الكثير، وخصوصا في هذه الظروف 
الصعبة، وتنم عن مجموعة القيم والمبادئ االنسانية التي يتحلى بها جاللة الملك، اضافة الى التزامه تجاه 

لتكريم » استثنائي ملكي«يما المسجد االقصى المبارك، مشيرا الى ان هذا التقدير هو قضايا المقدسات والس
موظفي اوقاف القدس لما يتعرضون له من ضغوط ومضايقات من قبل سلطات االحتالل والمتطرفين في 

 )بترا.(اقتحاماتهم للمسجد االقصى المبارك

  ٥ ص٨/٧/٢٠٢٠ تورالدس

*** 
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  انتصار أردني للقدس.. من جديد
  

  نيفين عبدالهادي

عندما يكون الحديث عن القدس واألقصى والقضية الفلسطينية بالمجمل، تجد المواقف األردنية 
ّالمناصرة والمناضلة تتسيده بتنسيق وتشاركية مع الجانب الفلسطيني، وصوال للحصول على الحقوق كاملة 

نقوصة، وهنا أقول الحصول على الحقوق عمال ال قوال، تطبيقا على أرض الواقع انتزاعا من غير م
  .ّالمحتل، بتحد لم تهزمه يوما سياسات اإلحتالل ومخططاته

ّوتتوالى النضاالت األردنية لفلسطين وللقدس، لتزين يوما بعد يوم فسيفساء عدالة يبحث عنها 
م بها، وعن من يدعمهم ويؤيدهم بها، فلم يغب األردن يوما عن الفلسطينيون، ويبحثون دوما عن ضالته

أي طرح للقضية، ليكون حضوره دوما الداعم األساسي للفلسطينيين، والحامي لحقوقهم، وداعمهم، بكل 
  .اإلمكانيات الممكنة، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة

ّذة بقيادة جاللة الملك لمنع ّووسط حراك دبلوماسي أردني ال يمكن تصنيفه إال بالدبلوماسية الف
المخططات اإلسرائيلية اإلحتاللية، برز أمس األول انتصار أردني جديد للقدس، وذلك في قرار المجلس 

 وباإلجماع حول ٢٠٩خالل دورته الـ ) اليونسكو(التنفيذي لمنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
ة جهود دبلوماسية أردنية مكثفة بالتنسيق مع الجانب مدينة القدس القديمة وأسوارها، جاء نتيج

والمجموعتين العربية واإلسالمية في المنظمة، وهذا القرار جاء ليؤكد على جميع المكتسبات  الفلسطيني
  .السابقة التي تم تثبيتها في ملف القدس

لموقف ّالقرار الذي يؤشر على انتصار أردني جديد لألقصى والقدس، أكد على جميع عناصر ا
األردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها األماكن المقدسة اإلسالمية والمسيحية، وأعاد التأكيد 
على رفض االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية أحادية الجانب في هذه األماكن التاريخية، وأكد على بطالن 

) اليونسكو(مدينة المقدسة وهويتها، والتذكير بقرارات جميع االجراءات اإلسرائيلية الرامية لتغيير طابع ال
السبعة عشر الخاصة بالقدس والتي عبرت جميعها عن األسف نتيجة فشل إسرائيل، كقوة قائمة باإلحتالل، 
ٕفي وقف أعمال الحفر واقامة األنفاق وكل األعمال غير القانونية والمدانة األخرى في القدس الشرقية وفق 

لدولي، مطالبا بضرورة اإلسراع في تعيين ممثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة قواعد القانون ا
القديمة للقدس لرصد كل ما يجري فيها ضمن اختصاصات المنظمة، داعيا إلرسال بعثة الرصد التفاعلي 

  .إلى القدس لرصد جميع اإلنتهاكات التي ترتكبها سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي) اليونسكو(من 

ّاليوم، حيث تصر اسرائيل على خطط احادية الجانب تعمق من خطوات تراجع السالم، وتجعل من  ّ
ُاقامة الدولة الفلسطينية أمرا محاال، حتما ال وجود للبطوالت الصغيرة، وال لحسن القول، وال للدوران في 

طين هو مواقف حقيقية حلقة اإلستنكارات المفرغة التي تبدأ بك من حيث تنتهي، اليوم، ما تحتاجه فلس
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حاسمة وحازمة، وفي هذه اإلنتصارات التي يحققها األردن بشراكة فلسطينية تجعل من الخطوة اإلسرائيلية 
  .تتأخر عن اإلقدام على أي تجاوزات أو جرائم جديدة بحق السالم

ينة نعم، انتصر األردن للقدس من جديد، في قرار دولي وباإلجماع، واضعا سياج أمان لهذه المد
المقدسة، لزهرة المدائن، ففي ضوء الحق يكشف األردن من جديد فشل إسرائيل وخططها ويهدي للتي هي 

 األردن أشياء من ىق له العالم، فمع هذا القرار أحيأقوم لصالح األقصى وفلسطين، والسالم، الذي يتو
ّاإلنتصار الكثير من الحب واألمل أمسنا بتنا نفتقدها اليوم، تهدف للسالم واألمن، والعيش بعدالة، ففي هذا 

  .بأن فلسطين والقدس ليست وحدها، ولن تكون

  ٥ ص٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  

  شؤون سياسية

 "الضم"اجتماع أردني مصري أوروبي يرفض قرار 

   ماجدة ابو طير

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي امس في اجتماع رباعي ضم وزير 
 سامح شكري، واأللماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لدريان وأمين عام جهاز الخارجية المصري

الخدمة الخارجية لالتحاد األوروبي هيلغا شميد لبحث الجهود المبذولة لمنع تنفيذ إسرائيل قرار ضم أراض 
  .ٕفلسطينية واعادة إحياء العملية السلمية

ر الضم إن نفذ على جهود تحقيق السالم وبحث الوزراء وممثلة االتحاد األوروبي انعكاسات قرا
ًالعادل والشامل وأكدوا رفض الضم خرقا للقانون الدولي وخطرا على كل الجهود السلمية ً. 

وأكد الصفدي خالل االجتماع موقف المملكة الثابت رفض الضم والتحذير من تبعاته الكارثية على كل 
 .أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدوليةالجهود السلمية وأن السالم طريقه حل الدولتين على 

ًوأصدر الوزراء في نهاية االجتماع بيانا مشتركا أكد أن ضم إسرائيل ألراض فلسطينية محتلة سيكون خرقا  ً ً
  .للقانون الدولي ويعرض األسس التي قامت عليها العملية السلمية للخطر

 ما ١٩٦٧على خطوط الرابع من حزيران للعام وأكد الوزراء في البيان عدم االعتراف بأي تغيرات 
  .لم يتفق عليها طرفا النزاع

ٕواتفق المشاركون على أن مثل هذه الخطوة سيكون لها تبعات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، 
وتشكل عقبة رئيسية أمام الجهود المستهدفة تحقيق السالم الشامل والعادل، وانعكاسات على العالقات مع 

  .إسرائيل
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كما أكد الوزراء في البيان إلتزامهم الثابت بحل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة 
ّكما أشار البيان إلى أن الوزراء بحثوا سبل إعادة إطالق إنخراط بناء بين الجانبين اإلسرائيلي . ذات الصلة

  .ات بين الطرفينوالفلسطيني، معربين عن استعدادهم دعم تسهيل الوصول إلى مفاوض

  ٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

*** 

  العربية السالم مبادرة لتغيير ال :خليفة آل خالد والشيخ عريقات

 

 خالـد والشيخ عريقات، صائب الفلسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية اللجنة سر أمين أكد – أ ش أ
 ووجـوب العربيـة، الـسالم درةمبـا لتغييـر ال أنـه البحـرين، لعاهـل الدبلوماسـي المستـشار خليفة آل محمد بن

  .١٩٦٧ حدود على الشرقية القدس بعاصمتها المستقلة فلسطين دولة ٕواقامة االحتالل إنهاء

ــة وذكــرت ــسطينية وكال ــا( الفل ــدا الجــانبين أن ،)وف ــة خــالل أك ــة محادث ــوم معمــق، وحــوار هاتفي  الي
  .اإلسرائيلي االستيطاني التوسيع وسياسة الضم إعالن رفض على الثالثاء،

  ٧/٧/٢٠٢٠الشروق المصرية 

*** 

  "الضم" حال أوروبي رد من "إسرائيل" تحذر إسبانيا
 

ــد ــرة حــذرت – صــفا – مدري ــة وزي ــي االتحــاد وشــؤون الخارجي  أرانــشا اإلســبانية والتعــاون األوروب
 رد هناك فسيكون الغربية، الضفة من مناطق بضم خطتها إسرائيل نفذت حال في" أنه الليلة، اليا غونثاليث
 ".أوروبي

 الـسبيل هـو الحـوار أن نعتقـد" لينـدي، آن الـسويدية نظيرتهـا مع مؤتمر خالل اليا غونثاليث وقالت
 ".الحوار استئناف على أكدنا حيث اإلسرائيلي، -الفلسطيني الصراع في قدما للمضي

 األراضــي تــضم أن واحــد طــرف ومــن إســرائيل قــررت حــال فــي ســيتغير الوضــع" أن إلــى وأشــارت
 ".نيةالفلسطي

 ضــم تــم حــال فــي الــرد، ألن األوروبــي، االتحـاد داخــل إســبانيا أجرتهــا محادثــة هــذه" أن اليــا وبينـت
  ".أوروبيا ردا يكون أن يجب -يحصل أال نأمل ونحن -الجانب أحادي بشكل األراضي

  ٨/٧/٢٠٢٠وكالة الصحافة الفلسطينية صفا 

*** 
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 مستعدون للتفاوض مع الفلسطينيين: نتانياهو

   

أكد رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل  - كامل إبراهيم- قدس المحتلة ال
مستعدة للتفاوض مع الفلسطينيين على أساس خطة السالم في الشرق األوسط التي طرحها الرئيس 

  .األميركي دونالد ترمب

س جونسون، وأوضح له وتحدث نتانياهو مساء االثنين هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطاني بوري
أن إسرائيل مستعدة إلجراء مفاوضات مع الطرف الفلسطيني بناء على خطة السالم التي طرحها الرئيس «

  .، وفق ما أفاد مكتبه اإلعالمي»ترمب 

يديعوت «ًوكان بوريس جونسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة نشر، مقاال في صحيفة 
اشد من خالله إسرائيل بأال تطبق فرض السيادة على أجزاء من العبرية األربعاء الماضي، ن» احرونوت

  .الضفة الغربية

ّأخشى أال تحقق هذه المقترحات هدفها الرامي الى تأمين حدود » : وقال جونسون في مقاله
آمل . إن الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي. إسرائيل، بل ستتعارض مع مصالحها على المدى الطويل

وفي حال حصل ذلك فإن المملكة المتحدة لن تعترف بأي تغيير على . ّأال يتم تنفيذ الضممن صميم قلبي 
  .«، باستثناء التغييرات المتفق عليها بين الجانبين١٩٦٧خطوط 

ودعا جونسون مرة أخرى إلى الجلوس الى طاولة المفاوضات وبذل المساعي من اجل التوصل إلى 
ال أستهين بالتحديات الكامنة على طريق تحقيق . ميع الجهاتيتطلب األمر التنازل من ج«: وقال. حل

  .«دفع الكثيرون ثمنا باهظا. لقد تم بذل الكثير من الجهد. السالم الدائم

ولكني ال زلت أعتقد أن السبيل الوحيد لتحقيق أمن حقيقي ودائم إلسرائيل، هو من خالل «: وتابع
أرفض أن أصدق بأن هذا ضرب من . الفلسطينيينحل يتيح العدالة واألمن لكل من اإلسرائيليين و

   ".المستحيل

السبيل الوحيد للقيام بذلك هو أن يعود الطرفان إلى طاولة «وقال رئيس الوزراء البريطاني إن 
  .«والضم سيبعدنا عنه. يجب أن يكون هذا هدفنا. المفاوضات

بالكشف عن ان مسؤوال أفيغدور ليبرمان أمس الساحة » إسرائيل بيتنا«بدوره فجر زعيم حزب 
كبيرا في األجهزة األمنية صرح، بأن إسرائيل هي المسؤولة عن التفجير الذي شهدته إيران الخميس 

  .الماضي في منشأة نطنز النووية

وطالب، ليبرمان، في حديث مع إذاعة الجيش اإلسرائيلي، رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو 
ر في الجهاز االستخباري قد بدأ بذلك حملته لخوض االنتخابات هذا المسؤول الكبي«بإسكاته، مضيفا أن 

  .اإلسرائيلية» معاريف«، وذلك حسب صحيفة »المبكرة في حزب الليكود، تمهيدا لخالفة نتانياهو
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ّوكانت صحيفة نيويورك تايمز قد نقلت عن مسؤول استخباري شرق أوسطي مطلع، قوله إن 
تل أبيب مسؤولة عن االنفجار األخير لكن ليس لها أي عالقة «وقال إن . »إسرائيل مسؤولة عن الهجوم«

  .«بالحوادث األخرى

  ٤ص/٨/٧/٢٠٢٠الرأي

***  

  اعتداءات

  االحتالل يشن حملة اعتقاالت في العيسوية ومخيم شعفاط

 

قـــوات االحـــتالل، فجــر اليـــوم األربعـــاء، مخـــيم شـــعفاط وبلـــدة  اقتحمـــت – ســـما – القــدس المحتلـــة
 .المحتلةالعيسيوية في القدس 

ت أحمـد حربـي عبيـد لـوقال شهود عيان أن قوات االحتالل اقتحمـت حـي عبيـد فـي العيـسوية واعتق
 .ٕواياد عبيد بعد االعتداء عليهما بالضرب المبرح

  . انه تم اعتقال سيدة وزوجها من مخيم شعفاط بعد اقتحامهوأضافوا

  ٨/٧/٢٠٢٠وكالة سما اإلخبارية 

*** 

  شؤون مسيحية

  قضية عقارات باب الخليل تهديد حقيقي لتفاهمات الوضع القائم: القدسبطاركة كنائس 
  

ّعبر بطاركة ورؤساء كنائس القدس عن قلقهم من قرار المحكمة المركزية اإلسرائيلية في  - عمان 
القدس تجاهل البراهين التي قدمتها بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية إلثبات فساد الصفقة المشبوهة 

  .بعقارات باب الخليلالمتعلقة 

نسخة منه، دعمهم المطلق لبطريركية الروم األرثوذكس ) بترا(وأكدوا في بيان اليوم الثالثاء، وصل 
المقدسية في سعيها لنيل الحق والعدل ووقوفهم متحدين لحماية الوضع القائم التاريخي المتعلق باألماكن 

  .ُالمقدسة وحقوق الكنائس المتعارف عليها دوليا

ننظر لقضية عقارات باب الخليل في القدس كتهديد حقيقي لتفاهمات الوضع القائم، وال : واوقال
ننظر للقضية على أنها قضية خالف على عقارات، بل هي محاولة لمجموعات متطرفة للسيطرة الممنهجة 
ٕعلى قدسية مدينة القدس، وتدمير أقدس األماكن لمسيحيي العالم وقبلة حجهم، واضعاف الوجود  ِ

  .ُالمسيحي األصيل في المدينة المقدسة
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وأشاروا إلى أن قضية عقارات باب الخليل ال تؤثر على بطريركية الروم األرثوذكس المقدسية فقط، 
بل ستؤذي الوئام بين المجتمعات المختلفة في المدينة، مطالبين الحكومة بالتحرك لحماية التواجد واإلرث 

ة القديمة بالقدس، وحقوق سكان حي النصارى فيها، مبينين أن هذه ُالمسيحي واألماكن المقدسة في البلد
ُالمقدسات ينظر إليها أكثر من ملياري مسيحي حول العالم على أنها موقع صلب إيمانه وتجسيد للحياة 

  .ُاإليمانية لمسيحيي األراضي المقدسة

لمقدسية والبطريرك ووقع على البيان البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريركية الروم األرثوذكس ا
نورهان مانوجيان، بطريركية األرمن األرثوذكس ورئيس األساقفة بيرباتيستا بيتساباال، القاصد رسولي، 
البطريركية الالتينية واألب فرانشيسكو باتون، حراسة األرضي المقدسة والمطران األنبا أنطونيوس، 

 جبريل داهو، البطريركية السريانية األرثوذكسية البطريركية القبطية األرثوذكسية والنائب البطريركي األب
ورئيس األساقفة أبا إمباكوب، البطريركية األرثوذكسية اإلثيوبية والمطران ياسر عياش، بطريركية الروم 
الكاثوليك والمطران موسى الحاج، البطريركية المارونية والمطران سهيل دواني، الكنيسة األسقفية العربية 

وسط، والمطران إبراهيم ساني عازار، الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية في األردن، واألرض بالقدس والشرق األ
المقدسة واألب أفرام سمعان، البطريركية السريانية الكاثوليكية والقس جوزيف نرسيس زاباريان، بطريركية 

 .األرمن الكاثوليك

  ٢ ص٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  

  اصدارات

  " كوشبنو إسرائيل في أرض"صدور كتاب 
  

بنو اسرائيل في أرض « صدر حديثا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب  - عمان
ٕللشيخ النيل عبد القادر أبو قرون صاحب المشروع التجديدي في الفكر اإلسالمي واعادة قراءة » كوش

  .القرآن بتدبر عميق وتأمل دقيق

ًلكتاب رؤية جديدة تماما للمكان الذي ّيطرح المفكر السوداني الشيخ النيل أبو قرون في هذا ا
عاش فيه أنبياء بني إسرائيل، والجغرافيا التي شهدت تحركاتهم وهجراتهم الطوعية والقسرية، كما يؤشر 
ّبشكل جلي على األسباب التي قادت إلى ذلك ويخلص إلى أن مملكة كوش التي امتدت من أسوان إلى  ّ

ّلى األحداث الكبرى في مسيرتهم التاريخية، وأنهم قطعوا هضبة أثيوبيا وحوض النيل هي التي شهدت ع
ّنهر النيل وليس البحر األحمر هربا من بطش فرعون، وأن أرض الميعاد المقدسة تقع في تلك الجغرافيا  ً
ّأيضا، وال عالقة لها بفلسطين، كما يوضح أيضا أن األنبياء من بعد موسى وهارون قد عاشوا هناك من  ً ً

  .ًيمان وصوال إلى المسيح عليهم السالمأمثال داوود وسل
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ًقد يبدو ما في هذا الكتاب صادما للرؤية التقليدية المتوارثة للقصص القرآني، لكن الباحث والشيخ 
ّالمجدد أبو قرون يواصل مشروعه بهدوء ومثابرة ودون تردد، والذي عبر عنه بالتفصيل في كتبه السابقة 

ّمي، نبي من بالد السودان، اإليمان بمحمد، شفاء الذمم، اإلسالم مراجعات في الفكر اإلسال: ومن بينها
  .وغيرها.. والدولة، جوهر الحياة،

 . صفحة من القطع المتوسط٢١٦يقع الكتاب في 

 ٢٥ ص٨/٧/٢٠٢٠ الدستور

***  

  كي ال ننسى

   طالل الملك لوفاة ٤٨ الـ الذكرى
 

 عبــداهللا، بــن طــالل الملــك جاللــة لوفــاة واألربعــون الثامنــة الــذكرى الثالثــاء اليــوم تــصادف - نعمــا
  .ثراه اهللا طيب

 أبرزهــا مــن نوعيــة إنجــازات ســجل أن بعــد جاللتــه رحــل ١٩٧٢ عــام مــن تمــوز مــن الــسابع ففــي
  .األردن في السياسية الحياة وتطوير األردني الدستور

 استــشهاد بعــد ١٩٥١ عــام أيلــول مــن الــسادس فــي العــرش احــلالر الملــك جاللــة اعتلــى أن ومنــذ
 ترســيخ إلــى يتطلــع وهــو األقــصى المــسجد عتبــات علــى ثــراه، اهللا طيــب الحــسين بــن اهللا عبــد الملــك جاللــة

 أجـل مـن ثـراه، اهللا طيـب علـي، بـن الحسين الشريف قادها التي الكبرى العربية الثورة ومبادئ نهج وتجذير
  ....األردنية الدولة مسيرة في لهم الفضلى والحياة ستقاللهموا وحريتهم العرب وحدة

 العربــي الجــيش مـن المقــاتلين صـفوف فــي مجاهـدا وقــف الــذي ثـراه اهللا طيــب طـالل الملــك وجاللـة
 والــوطن األمــة مــصلحة فيــه لمــا والتنــسيق التعــاون عــرى لتوثيــق متميــزة جهــودا بــذل فلــسطين، عــن دفاعــا
  ....١٩٤٨ عام فلسطين نكبة من لتوه جخر قد كان الذي الكبير العربي

 قـادة أحـد كـان الـذي لوالـده العـسكرية بـالروح متـأثرا العـسكرية للحيـاة محبا كان اهللا رحمه وجاللته
 بريطانيا في العسكرية هيرست ساند كلية من يتخرج أردني ضابط أول جاللته كان حيث األحرار العرب ثورة
 أن بعـد قبـرص فـي منفيـا كـان الـذي علـي بـن الحـسين جـده افـقر ١٩٢٩ عام الكلية هذه من تخرجه وبعد

  .العربية البالد تقسيم استهدفت التي االستعمارية للمشروعات تصدى

 مقـدم رتبة إلى ووصل األردني العربي بالجيش الجندية يعشق كان الذي طالل الملك جاللة والتحق
 بتاريخهــا عرفــت التــي الثانيــة الحــسين كتيبــة الثانيــة المــشاة بكتيبــة التحــق ١٩٤٢ عــام وفــي ١٩٣٤ عــام

  .....بعد فيما وفلسطين القدس في خاضتها التي والمعارك البطولي
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 ضد بطولية معارك األردني العربي الجيش مع وخاض اإلسرائيلية العربية الحرب في جاللته وشارك
 األثـر العـدو وجـه فـي والـصمود القتـال علـى وحـضهم الجنـود بـين جاللتـه لوجـود وكان اإلسرائيلي االحتالل

 مـن العديـد تحقيـق مـن مكـنهم مـا لـديهم والفـداء التـضحية روح ٕواذكـاء الحمـاس مـشاعر إلهـاب في الكبير
  .الغربية والضفة القدس ٕوانقاذ االنتصارات

 أول جاللتـه كـان حيـث المجـامع، جـسر عنـد )غيـشر (معركة جاللته بها اشترك التي المعارك ومن
 وقلبـه جوارحـه بكـل عمـل التـي فلـسطين أجـل مـن األبطـال جهـاد فيهـا وجاهد المعركة ميدان إلى حضر من

  .وبشجاعته وببسالته بجاللته ٕواعجابه األردني العربي الجيش محبة من زاد ما قضيتها لخدمة وسالحه

 وبقـي المدفعيـة، جنـود بـين أماميـا موقعـا اتخـذ حيـث اهللا رام إلـى ومنهـا القـدس إلـى جاللته وانتقل
 والـرادار صـموئيل النبـي مرتفعـات معـارك في الثانية الهدنة وقبيل جاللته وشارك األولى، هدنةال حتى هناك
  .الشديد القصف تحت وآخر موقع بين يتنقل كان حيث اكسا وبيت سوريك وبيت

 فــي حاربـت التـي األردنــي العربـي الجـيش وحـدات علــى الكبيـر األثـر بالقتــال جاللتـه الشـتراك وكـان
 أدل ولـيس القـدس، فيهـا بمـا الغربيـة الـضفة فأنقـذت المعاديـة الهجمات وصد القتال في واستبسلت القدس

 داخـل والمواقـع األهـداف من المزيد على للسيطرة الثانية المشاة كتيبة به قامت الذي الهجوم من ذلك على
 والقتـال والتقـدم الـرادار تلـة إلـى والوصـول العـامود بـاب منطقـة إلـى جـراح الـشيخ منطقـة مـن القدس مدينة
  .اإلسرائيلية المستعمرات قرب جرى الذي

 شـعبه أبناء مع يتواصل بقي ثراه اهللا طيب اهللا عبد بن طالل الملك جاللة أن إال عهده قصر ورغم
 البنـاء طريـق علـى اإلنجـازات مـن لكثيـر التأسـيس فـي وأسـهم الكثيـر لوطنـه وقدم وآمالهم آالمهم يتحسس
  .الواعد لمستقبلوا المشرق المستقبل نحو والتقدم

 مفعمـــة بقلـــوب عبـــداهللا، بـــن طـــالل الملـــك جاللـــة وفـــاة ذكـــرى تحيـــي إذ الواحـــدة األردنيـــة واألســـرة
 فـي والتقدم التميز بوطن وتفخر هاشمية راية كل مع تعلو التي الهاشمي اإلنجاز مسيرة لتستذكر باإليمان،

 تواكـب التـي العـصرية األردنيـة الدولـة نـاءوب اإلنجـاز مـسيرة يواصل الذي الثاني اهللا عبد الملك جاللة عهد
ـــستجدات  والرفـــاه الرخـــاء أردن األردن لجعـــل الـــشاملة والتنمويـــة اإلصـــالحية والبـــرامج الخطـــط وتنفـــذ الم

  )بترا.(والمستقبل

  ٣ صفحة ٧/٧/٢٠٢٠الدستور 
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 كنفاني غسان المناضل األديب استشهاد على عاما ٤٨

  

 كنفـاني غـسان المناضـل األديـب الستشهاد ٤٨الـ الذكرى تموز، من الثامن األربعاء، يومال يصادف
 فـايزة، شـقيقته ابنة برفقته واستشهدت بيروت، قرب الحازمية منطقة في سيارته بتفجير وذلك ،)عاما ٣٦(

 ).ًعاما ١٧( نجم حسين لميس

 عـام أبريـل مـن التاسـع فـي عكـا فـي ولـد مـسرحي، وكاتب وقاص وروائي وصحفي سياسي كنفاني
 .سوريا إلى ثم لبنان إلى ١٩٤٨ عام فلسطين لمغادرة اضطر ،١٩٣٦

 بيـت إلـى فالزبـداني، حمـص، إلـى لبنـان، في الغازية إلى عكا، إلى يافا، من طويلة نزوح رحلة بعد
 .١٩٤٩ عام أواسط وعائلته كنفاني غسان أقام بدمشق، الشابكلية حارة في وقديم متواضع

 والدراسـات المقـاالت مئـات وكتـب ًكتابـا، عشر ثمانية ّالمبكر وفاته تاريخ حتى كنفاني لغسان صدر
 عـشرين فـي لغـة ١٦ حـوالي إلـى أعمالـه معظـم ترجمـت الفلـسطيني، الـشعب وكفـاح والـسياسة الثقافـة فـي

 األدب"و" حيفــا إلــى عائــد "وروايــة" الــشمس فــي رجــال "روايــة :األدبيــة أعمالــه أهــم وكانــت .مختلفــة دولــة
 ".١٩٦٨-١٩٤٨ االحتالل تحت ومالمقا الفلسطيني

 األســبوعي" األنــوار ملحــق "فــي )فــارس فــارس( مــستعار اســم تحــت تنــشر كنفــاني مقــاالت وكانــت
 عنـوان تحـت" المحـرر "جريـدة فـي قـصيرة ومقـاالت ١٩٧٢ تمـوز إلـى شباط من" الصياد "ومجلة )١٩٦٨(
 .١٩٦٥" بإيجاز"

 منظمـة جـائزة نـال كمـا لكـم، تبقـى مـا "تـهرواي عـن لبنـان في الكتاب أصدقاء جائزة ١٩٦٦ في نال
ــصحفيين ــة ال ــي العالمي ــوتس وجــائزة ١٩٧٤ ف ــي الل ــدس وســام ومــنح ،١٩٧٥ ف ــة الق ــون للثقاف ــي والفن  ف

 .دولة ٢٠ في وانتشرت لغة ١٧ إلى أعماله وترجمت ،١٩٩٠

 زةوجائ ،١٩٧٤ عام العالمية الصحافة منظمة جائزة أهمها جوائز عدة استشهاده، بعد السمه ُمنح
 .١٩٩٠ عام القدس وسام ُمنح كما ،١٩٧٥ عام اللوتس

 وزيـرة الـدايم عبـد إينـاس الـدكتورة أعلنتـه مـا أحـدثها الثقافية، الفعاليات من عدد على اسمه أطلق
 للروايـة القـاهرة ملتقـى من المقبلة الدورة على اسمه بإطالق الماضي العام من أبريل في المصرية، الثقافة
  .العربية

  األنباء الفلسطينية وفا عن وكالة 

*** 
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  آراء عربية

 األردن وفلسطين في خندق واحد

 محمد بركات الطراونة 

ًردن يوما إال في خندق الدفاع األول عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني لم يكن األ
الشقيق، وال ضرورة لتأكيد ما هو مؤكد أن عالقة الهاشميين مع القضية الفلسطينية عالقة نموذجية 
وفريدة لم ولن تتكرر في اي بلد آخر، فدماؤهم الطاهرة التي سالت على أسوار القدس خير شاهد على 

ية هذه العالقة، ودماء األردنيين التي روت بكل فخر وعز وكبرياء أرض فلسطين الطهورة هي شواهد قدس
حية على تميز العالقة األردنية الفلسطينية، وتجذرها وتفردها على أي عالقة أخرى بين شعبين في العالم، 

كان آخر من العالم، وهناك ًوالتراحم بين الشعبين أنموذج فريد ال يوجد أيضا بين شعبين أو بلدين في م
مواقع في الضفة الغربية ما زالت تنسب إلى األردن مثل موقع اإلرسال وهو عنوان بارز في مدينة رام اهللا 
ويعني موقع إرسال اإلذاعة االردنية، وهناك مواقع تنسب إلى نقاط تواجد الجيش األردني هناك، إذن 

هي عالقة نسب ومصاهرة وروابط دم، أسوق هذه الشواهد العالقة األردنية الفلسطينية متينة ومتجذرة و
لألردن هي قضية محورية مركزية شأنها شأن أي قضية  للتأكيد على أن القضية الفلسطينية بالنسبة

وطنية، وهي من الثوابت التي بنيت عليها السياسة األردنية، بتوجيهات من القيادة الهاشمية الحكيمة على 
الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية وصاية تاريخية وشرعية ودينية مدى السنوات، والوصاية 

مرحب بها من األشقاء الفلسطينيين، واليوم واألردن يقود خط الدفاع األول ضد المخططات اإلسرائيلية 
الهادفة إلى ضم غور األردن وأجزاء من الضفة الغربية، فإنه يعتبر الموقف المتقدم والمتفرد بين كل 
المواقف، ويعتبر أن المساس بأي شير من أرض فلسطين هو تهديد ومساس باألمن الوطني األردني وال 

  .يوجد أي أردني يقبل بهذا األمر

ًكيف ال وجاللة الملك يبذل جهودا مكثفة للتصدي لهذا الخطر ويحشد الرأي العام العالمي ويخاطب 
مكانة دولية مرموقة ومصداقية للوقوف في وجه صناع القرار في العالم، وبما يتمتع به جاللته من 

ًاألطماع اإلسرائيلية التي تهدد عملية السالم واألمن في المنطقة وتعتبر اجهاضا لحل الدولتين الذي يعتبره 
األردن أساس التوصل إلى حل سلمي في المنطقة يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي هذا 

ألردنية في تواصلها مع كل المحافل الدولية من أجل بيان أخطار التوجه المجال تنشط الدبلوماسية ا
اإلسرائيلي في عملية الضم الذي يشكل ضربة قاضية لكل جهود السالم، وكذلك تنشط الدبلوماسية 
البرلمانية في حشد الدعم والمساندة البرلمانية العربية لجهود جاللة الملك في هذا اإلطار، وظهر ذلك 

 خالل تقدير رؤساء البرلمانات العربية لجهود جاللته ضمن االتصاالت التي أجراها المهندس ًواضحا من
عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب رئيس االتحاد البرلماني العربي، ودعوتهم إلى موقف عربي حاشد 

  .وداعم للجهد األردني الرافض وبشدة لمحاوالت إسرائيل تنفيذ عملية الضم
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ًر أن هذا التوجه يعد انتهاكا لكل قرارات األمم المتحدة والشرعية الدولية، ويعتبر أن إذن األردن يعتب
ذلك يمس مباشرة الشأن الوطني األردني، من منطلق تهديده وتأثيره على مصالح الشعب الفلسطيني 

ة وشريك الشقيق، خاصة وأن األردن هو الدولة العربية الوحيدة المعنية بموضوع الحل النهائي في المنطق
أساسي في هذا الحل، فهو معني مباشرة بقضايا الحدود والمياه والالجئين، لذلك الكل في األردن معني 
بالتصدي لكل هذه اإلجراءات اإلسرائيلية األحادية الجانب والتي تهدف إلى تغيير الواقع وتهدد مصالح 

ه الوطني، وأي موقف عكس هذا ًالشعب الفلسطيني وتشكل خطرا على إقامة دولته المستقلة على تراب
ًالتوجه يعتبر خروجا على الثوابت األردنية وهذا ما لم يسمح به التاريخ األردني المشرف في الدفاع عن 

  .قضايا األمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية

  ٨ص/٨/٧/٢٠٢٠الرأي 

***  

  أسرانا في سجون االحتالل شهداء مع وقف التنفيذ

  سري القدوة

ضاف الي جرائم الحرب االسرائيلية بعد ان اغتالت سلطات االحتالل االسرائيلي جريمة جديدة ت
سجن إيشل ( من سكان حي الشجاعية بمدينة غزة والمعتقل في ) ً عاما٧٥(االسر البطل سعدي الغرابلي 

سيىء السمعة والصيت حيت اعلن عن استشهاده بسبب تعرضه لمضاعفات خطيرة جراء ) االسرائيلي 
رة السجون تقديم العالج المناسب له وعدم ادخال اطباء متخصصين لعالجه او نقله لمستشفيات إهمال إدا

ً شهيدا منذ العام ٢٢٤لرعاية ظروفه الصحية الصعبة وباستشهاده يرتفع عدد شهداء الحركة األسيرة الى 
١٩٦٧. 

السمع وعانى االسير الغزالي من إصابته بمرض سرطان البروستاتا والسكر والضغط وضعف 
ً عاما من حكمه مدى ٢٧والبصر ويعتبر أحد أقدم األسرى الفلسطينيين في سجون االحتالل بعد أن أمضى 

) ٢٠٠٦- ١٩٩٤( وتعرض للعزل االنفرادي من عام ١٩٩٤الحياة في سجون االحتالل والمعتقل منذ العام 
 .وكان آخرها في عزل إيشل وعلى إثرها بدأ بعدها يعاني من أمراض مزمنة

استمرار الصمت والسكوت على جرائم االحتالل االسرائيلي وخاصة ما يعرف االن بعمليات أن 
االعدام المنظمة التي تمارسها عناصر المخابرات االسرائيلية خارج نطاق القانون والتي كان اخرها جريمة 

ي وتلك القائمة اعدام االسير البطل سعدي الغرابلي ستضاف الى السجل االسود لمخابرات االحتالل العسكر
من شهداء الحركة الوطنية األسيرة الذين تم اعدامهم بشكل مباشر وبدم بارد في زنازين االحتالل ويضاف 
الي ذلك جرائم االحتالل التي تمارس بحق االسرى المرضى وعدم تقديم العالج المناسب لهم وتركهم 

ه الجرائم تمر دون رقابة من احد او يواجهون الموت البطيء واالستهتار الطبى فى السجون وان كل هذ
مؤسسات حقوقية او دولية وبات من الضروري العمل علي المستوى الدولي والمطالبة بأهمية زيارة 



 
١٩

األسرى واإلطالع على مجريات حياتهم وحصر المرضى منهم والسماح للطواقم الطبية إلجراء عمليات 
مية تشكيل لجنة تحقيق دولية من قبل وزارة االسرى جراحية عاجلة لمن هم بحاجة لذلك ولعل هنا تكمن اه

والمحررين ودعوة محققين وأطباء دوليين لإلشراف علي تشريح جثمان الشهيد الغرابلي للتعرف على 
أسباب وفاته وللوقوف علي االساليب المستخدمة بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون االحتالل وأهمية 

لمؤسسات الدولية والحقوقية إلنقاذ حياة الفلسطينيين المرضى في تدخل منظمة الصحة العالمية وا
السجون اإلسرائيلية ممن يعانون من أمراض مختلفة ومنهم العشرات ممن يعانى من أمراض مزمنة 
كالغضروف والقلب والسرطان والفشل الكلوي والربو وأمراض أخرى وأن هنالك خطورة على األسرى المرضى 

كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر حقيقى على حياتهم نتيجة االستهتار بمستشفى سجن الرملة 
 .الطبى وممارسات مصلحة السجون العامة التي تشرف عليها اجهزة مخابرات االحتالل

أن االحتالل يتحمل المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيال الشهيد األسير سعدي الغرابلي وأن 
فذت جريمة االغتيال والتي كانت ترفض نقله لتلقي العالج في عيادة مصلحة سجون االحتالل هي التي ن

سجن الرملة وتعمدت تركه دون عالج مما أدى إلى انتكاسة كبيرة على وضعه الصحي في األسابيع 
الماضية وبهذه الجريمة تضاف حلقة جديدة الي سجل انتهاك القانون الدولي ويجب ان ال تمر دون 

لمؤسسات الدولية وخاصة الصليب االحمر فالمطلوب االن االسراع في فتح استمرار الصمت من قبل ا
تحقيقات بقضايا المخالفات القانونية بحق األسرى وفرض القانون الدولي على االحتالل ووقف االعدام 
المنظم خارج القانون والعمل على تشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الصليب األحمر الدولي للوقوف على 

  .ت وتفاصيل هذه الجريمة العنصرية وتوفير الحماية القانونية والسياسية لألسرى جميعامالبسا

  ١٣ ص٨/٧/٢٠٢٠الدستور 

***  
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  اخبار باالنجليزية

Arab foreign ministers hold virtual talks over Israeli annexation 

decision at Jordan's request 
By JT - Jul 08,2020 - Last updated at Jul 08,2020 

AMMAN — The foreign ministers of Jordan, the UAE, Saudi Arabia, Egypt, Morocco and 

Palestine, the member states of the ministerial delegation of the Arab Peace Initiative, on 

Tuesday held a meeting.  

Tunisia, the Arab member of the UN Security Council, Oman, the head of the current Arab 

League session, Kuwait and the Arab League secretary general also participated in the 

meeting, which was hosted by Jordan to discuss means to stop the implementation of the 

Israeli decision to annex occupied Palestinian lands, according to a Foreign Ministry 

statement.  

At the end of the meeting, held via videoconference, the participating foreign ministers and 

the Arab League secretary general issued a final statement that reiterated full support for 

Palestinians in their endeavours to attain their legitimate rights. 

They also highlighted the need for Palestinians to realise their rights to freedom and a 

viable, independent state with East Jerusalem as its capital on the pre-1967 lines based on 

the two-state solution, international law and the Arab Peace Initiative.  

The ministers and the secretary general expressed their rejection of any annexation of 

occupied Palestinian lands, which violates international law and undermines opportunities 

to reach a two-state solution and maintain other pillars of the peace process, the Foreign 

Ministry statement said.  

They also called on the international community to adopt clear stances and procedures to 

prevent the implementation of the annexation decision in order to preserve international 

law and peace.  

The statement called for a return to "serious and effective" negotiations to end the conflict 

through the two-state solution and relevant international resolutions until an agreement is 

reached that can realise comprehensive peace guaranteeing the rights of Palestinians and 

the security of Israel.  

They also expressed commitment to the Arab Peace Initiative, which the Arab Summit 

adopted in 2002 in Beirut and which is "still the most suitable means to realise 

comprehensive and permanent peace".  

The statement also voiced commitment to adhering to the Arab stance included in the Arab 

Peace Initiative, which highlights that the two-state solution according to international law 

is the "only means" to end the conflict, attain a comprehensive peace and normalise 

relations between Arab countries and Israel.  

They also highlighted the importance of Israel not implementing the annexation decision, 

which will "agitate the conflict and feed extremism".  
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Jordan, Egypt, Germany, France warn Israel over annexation 

 
By JT - Jul 08,2020 - Last updated at Jul 08,2020 

AMMAN — The foreign ministers of Jordan, Egypt, France and Germany on Tuesday 

urged Israel to abandon plans to begin annexing settlements in the West Bank, warning 

such an action could have "consequences" for relations. 

"We concur that any annexation of Palestinian territories occupied in 1967 would be a 

violation of international law and imperil the foundations of the peace process," the 

ministers said in a statement after a joint video conference as reported by AFP. 

Foreign Minister Ayman Safadi said that the Kingdom's efforts to stop the annexation 

plans and realise a comprehensive and just peace are “endless and continuous”. 

Safadi added that Amman is coordinating with Arab and international players to 

formulate an international stance rejecting the annexation,  according to a Foreign 

Ministry statement. 

The government of Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu had set July 1 as the date 

when it would begin annexing Jewish settlements in the West Bank as well as the strategic 

Jordan Valley. 

The move was endorsed by a Middle East plan unveiled by US President Donald Trump in 

January.Netanyahu's office made no announcement on July 1 as expected, but said talks 

were continuing with US officials and Israeli security chiefs. 

“We would not recognise any changes to the 1967 borders that are not agreed by both 

parties in the conflict,” the ministers warned in a German foreign ministry statement cited 

by AFP.“We also concur that such a step would have serious consequences for the security 

and stability of the region, and would constitute a major obstacle to efforts aimed at 

achieving a comprehensive and just peace,” they said. 

“It could also have consequences for the relationship with Israel,” they added, underlining 

their commitment to a two-state solution based on international law. 

The EU has in recent weeks mounted a diplomatic campaign against annexation, 

highlighted by a visit to occupied Jerusalem by German Foreign Minister Heiko Maas to 

raise concern about the prospective plans.  But the bloc cannot threaten Israel with formal 

sanctions without unanimous support among members, according to AFP. 

After occupying the West Bank in the June War of 1967, Israel began establishing a 

network of settlements the following decade. Construction continues to this day. 

Despite being viewed as illegal under international law, the settler population has jumped 

by 50 per cent over the past decade. 
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Palestinian Authority is always ready to negotiate, and concede! 
 

Jul 07,2020 - Last updated at Jul 07,2020 

HasanHYPERLINK "https://www.jordantimes.com/writer/hasan-abu-nimah" Abu 

HYPERLINK "https://www.jordantimes.com/writer/hasan-abu-nimah"Nimah 

The Palestinian Authority has been harshly blamed by some for rejecting the plans of US 

President Trump to settle the conflict with Israel completely in accordance with Israel's 

maximalist terms, leaving the Palestinians practically nothing. 

Trump's 2017 decision to recognise Jerusalem, all of Jerusalem, as Israel's capital and 

move the US embassy there, his 2019 decision to recognise Israel's sovereignty over the 

occupied Syrian Golan Heights and this year's Deal of the Century "peace plan" which 
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almost abolishes all Palestinian rights and allows Israel to annex more than one third of the 

West Bank, were all widely criticised for a variety of sound reasons. 

But mainly these American moves have been seen as flagrant violations of international law 

and dozens of UN Security Council and General Assembly resolutions, many passed with 

US approval. 

None of this has, however, been enough to quiet criticism of supposed Palestinian 

rejectionism. Friend and foe alike have long directed bitter criticism at the Palestinians for 

having wasted opportunities, for always acting irresponsibly and unreasonably against 

their own interests and for resorting to counterproductive violence, rather than pursuing 

constructive dialogue that could have won them peace and statehood long ago. 

I did argue on this page against this absurd and biased logic. I concluded that the 

Palestinians should, in fact, be blamed for excessive negotiations without clearly defined 

terms of reference and without insisting that unilateral and criminal Israeli actions, 

especially settlement construction, be halted. (My article here on February 4, 2020.) 

Not only did Palestinians continue talks while Israel continued stealing their land, they 

offered Israel concessions in return for nothing, and without demanding a timeframe for an 

endless and sterile "peace process". 

Recall that in May 2008, chief Palestinian negotiator Saeb Erekat offered Israel "the 

biggest Yerushalyim in history", meaning the PA would be content to allow Israel to annex 

much of East Jerusalem and virtually all of its settlements in and around the city. The 

details of this offer, which Israel deemed to be not generous enough, were revealed by Al 

Jazeera in the Palestine Papers in 2011. 

Surprisingly, and despite defiant rhetoric, the PA's readiness to continue to negotiate has 

never ceased. 

Following Trump's decision on Jerusalem, PA leader Mahmoud Abbas severed all ties with 

the Americans. 

There were nonetheless reports about ongoing contacts between the PA and Washington, 

even with the Israelis, apart from the ongoing security cooperation between the occupier 

and the occupied. 

Abbas also informed the Security Council in February 2018 of the Palestinians' readiness 

"to begin negotiations immediately in order to achieve the freedom and the independence 

of our nation". He also called for convening an international conference to try to break the 

impasse. 

Abbas repeated the same readiness to negotiate last February, shortly after the US 

published details of its so-called peace plan. 

"I would like to say once again that I am ready to start negotiations if we have a partner in 

Israel ready for peace negotiations under the sponsorship of the international Quartet [the 

US, Russia, the European Union and the United Nations] and on the basis of 

internationally agreed parameters," Abbas told the Security Council. 

Most recently the Palestinian Authority is reported by AFP to have submitted an official 

counterproposal to the Trump peace plan to the Quartet. 

Again, the PA letter reportedly announced that Palestinians are "ready to resume direct 

bilateral negotiations from where they stopped" in 2014. 

The letter reportedly agrees in advance to a "state with a limited number of weapons and a 

powerful police force to uphold law and order". It even agrees to occupation by NATO or 

another force mandated by the UN. 

It also accepts "minor border changes that will have been mutually agreed, based on the 

borders of June 4, 1967".If this is supposed to shield the PA from blame for being 

uncooperative with the so-called international community, it also exposes it to even more 

credible blame that it lacks any strategy or clear principles for negotiating other than to 
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keep offering concessions in the hope that eventually Palestinians will have conceded 

enough.There is nothing wrong with negotiations based on a mutual commitment to 

defined terms of reference and goodwill from both sides. 

Israel, however, has never negotiated in good will with the Palestinians. It has only used 

negotiations as a smokescreen for more colonization and violation of Palestinian rights. 

The Palestinians have made repeated offers to the Israelis even before starting negotiations, 

at the expense of their internationally recognised rights. Even agreeing to a two-state 

solution means giving up 78 per cent of historic Palestine. But, as noted, the PA has gone 

much further, giving up even more land and compromising on key rights including the 

right of refugees to return.By contrast, Israel has never hidden its intention to control and 

colonise all of Palestine by creating facts on the ground while dragging negotiations out 

indefinitely.One would have thought that the PA would finally realize the futility of its 

strategy and the need for a radical review of its approach. Unfortunately, that does not 

seem to be the case. The fresh concessions directed to the forgotten, long-expired Quartet 

are shocking proof of PA's desperation to re-enter the same vicious cycle that gained them 

absolutely nothing and lost them almost everything. 

It is not for the victim of injustice and aggression to keep extending a lifeline to their 

occupiers and oppressors.The Quartet is under the total control of the US. It was 

specifically invented to distance the UN, an arena where Israel never felt comfortable, and 

to keep the US totally in charge.Would the Quartet now be able to challenge Trump's 

policies? And what is there left for the Palestinians to negotiate about? Removing more 

than 230 illegal settlements and 600,000 Jewish settlers from the West Bank; canceling the 

annexation of Jerusalem; demolishing the apartheid separation wall; nullifying the 

National State law; ending the occupation of the West Bank, including East Jerusalem, and 

the Gaza siege; allowing the Palestinian refugees to return to their homes in accordance 

with international law; allowing the Palestinians to exercise their right to self-

determination, independence and statehood without any restrictions on their envisaged 

state? Is that what the PA expects the Quartet to get them through negotiations. If three 

decades of endless negotiations had failed miserably to bring the Palestinians any closer to 

their legitimate goals, why should more negotiations now, under much more unfavorable 

conditions, do them better? In fact, wasted years of sterile negotiations had distanced the 

Palestinians from their rights in favour of Israel’s colonisation projects.The only 

inescapable conclusion it seems: is that for the PA, living another day or another year at 

any price far outweighs defending the historic rights of the Palestinian people. 
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UNESCO board unanimously endorses 

resolution on Jerusalem’s Old City 
 

By JT - Jul 08,2020 - Last updated at Jul 08,2020 

AMMAN — The UNESCO Executive Board on Monday, during its 209th session, 

unanimously endorsed a resolution on the Old City of Jerusalem and its walls.  

Foreign Ministry Spokesperson Daifallah Fayez said that adoption of this resolution is a 

result of “intensified” Jordanian diplomatic efforts in coordination with Palestine and the 

Arab and Islamic groups at the UN, according to a ministry statement. 

Fayez noted that the resolution reiterates "all previous gains" that have been achieved on 

the Jerusalem issue. 
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The spokesperson pointed out that the resolution and its two appendices highlight "all 

elements" of the Jordanian stances towards the Old City of Jerusalem and its walls, 

including the Islamic and Christian holy sites. 

The resolution emphasises the rejection of all unilateral Israeli measures at these historical 

sites, he added.    

It also calls on Israel to stop its unilateral and illegal practices against Al Aqsa Mosque/Al 

Haram Al Sharif and within the old city and its walls, he said. 

The resolution and its appendices stress the nullity of all Israeli procedures that aim to 

alter the identity of the holy city and its status. They also “remind” Israel of the 17 

UNESCO resolutions related to Jerusalem, “which all highlight the failure of Israel, as an 

occupying power, to stop excavations and establishing tunnels and all other illegal 

practices”, according to the statement.  

According to Fayez, the resolution also calls for hastening procedures to appoint a 

permanent UNESCO representative to the old city to monitor and detect violations that fall 

under the agency's jurisdiction.  

Jordan's Ambassador to Paris and the Kingdom's permanent representative to UNESCO 

Makram Qaisi delivered a speech warning Israel against annexing "any part" of occupied 

Palestinian territories and of the repercussions of such a step should it be implemented.  
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