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  2017 ، أغسطس  8   الثالثاء  :التاريخ

  دســـقـــالة الـرسـ
  نشرة يومية ألخبار مدينة القدس

  لسطينية للتربية والثقافة والعلومالفتصدر عن اللجنة الوطنية 
 

 86  قصىاأل"مستوطنا يقتحمون". 

 االحتالل يُمهل عائلة شماسنة حتى الغد إلخالء منزلها: القدس. 

 هدم منشآت في بيت حنينا ومنزل في جبل المكبر بحجة عدم الترخيص: القدس. 

 "إسرائيل تجرد المقدسيين من إقاماتهم": هيومن رايتس ووتش. 

 االحتالل يبعد سيدة عن مدينة القدس: بعد سجنها لمدة عام. 

 عو إلى شد الرحال للمسجد األقصىأوقاف رام اهللا والبيرة تد. 

  مقدسيين ويفرض الحبس المنزلي على شابين 5االحتالل يعتقل. 

 58 مستوطنا يقتحمون األقصى في الفترة الصباحية. 

 أطفال من سلوان 3االحتالل يعتقل : القدس. 

 المطران حنا يوجه نداء ألبناء الرعية االرثوذكسية حول صفقة باب الخليل. 
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 "قصىاأل"يقتحمون مستوطنا  86

  

ُأغلق المسجد االقصى المبارك من جهة باب المغاربة، قبل ظهر اليوم  -وفا 2017-8-8القدس 
مستوطنا وسط حراسات مشددة من قوات االحتالل االسرائيلية  86الثالثاء، بعد اقتحامه من قبل 

  .الخاصة
ة واستفزازية بأرجاء تمت االقتحامات عبر مجموعات صغيرة ومتتالية، ونفذت جوالت مشبوه

  .المسجد
وكانت عناصر من قوات االحتالل الحقت صباح اليوم أحد الشبان داخل المسجد األقصى، وأجبرته 

  .على الخروج منه دون معرفة األسباب
  

 االحتالل يُمهل عائلة شماسنة حتى الغد إلخالء منزلها: القدس

  

منحتها سلطات االحتالل لعائلة شماسنة تنتهي يوم غد المهلة التي  -وفا 2017-8-8القدس 
بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، لصالح " ُكّبانية أم هارون"المقدسية إلخالء منزلها في 
  .جمعات استيطانية يهودية

وكان االحتالل هّدد عائلة شماسنة بإخالء منزلها، ومنحها مهلة حتى يوم غد األربعاء إلخالئه طْوعاً، 
بالقوة، وسط إصرار العائلة على الثبات والصمود في بيتها الذي تقطنه منذ عام  أو أنها ستخليها

  .م1964
في نفس الوقت، وّجه القيادي بحركة فتح حاتم عبد القادر دعوته الى الجمهور المقدسي للتضامن مع 

نزلها عائلة شماسنة المهددة بإخالء منزلها لصالح المستوطنين، وشدد على أن العائلة ترفض إخالء م
  .طوًعا

ُيشار أن المنزل الذي تقطنه عائلة شماسنة مستأجر من حارس أمالك العدو التابع للحكومة األردنية 
أن قرار إخالء عائلة شماسنة من "وتتمتع العائلة بالحماية، في ما أكد عبد القادر  1964منذ العام 

  ."منزلها هو قرار سياسي وليس قانوني
االحتالل أيدت ادعاءات المستوطنين في هذه القضية ورّدت كل الوثائق وقال عبد القادر أن محكمة 

  .الثبوتية التي تؤكد سريان الحماية على منزل عائلة شماسنة
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وأضاف أن تجديد قرارات تهجير المواطنين في الشيخ جراح بعد تجميد استمر عدة سنوات، هي 
  .ات اإلسرائيلية في المسجد االقصىقرارات ثأرية وانتقامية ضد المقدسيين على تصديهم لإلجراء

الى ذلك، واصل نشطاء ومتضامنون مع العائلة المقدسية اعتصامهم أمام منزل عائلة شماسنة، وأدوا 
  .ليلة أمس صالتي المغرب والعشاء أمام المنزل

  
  هدم منشآت في بيت حنينا ومنزل في جبل المكبر بحجة عدم الترخيص: القدس

 

سرائيلي، اليوم الثالثاء، جرافات تابعة لسلطات االحتالل اإلهدمت  -وفا 2017-8-8القدس 
 .منشآت تجارية، وبركسا للخيول في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة

ونقل مراسلنا عن شهود عيان، أن قوة عسكرية من جنود وشرطة االحتالل رافقت آليات الهدم 
  .المنطقةوضربت طوقا عسكريا محكما حول 

هدمت جرافات تابعة لبلدية االحتالل ترافقها وتحرسها قوة عسكرية، منزًال بحي  وفي وقت الحق،
  .جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، يعود للمواطن حمزة الشلودي، بحجة عدم الترخيص

حتياجات وحسب عائلة الشلودي فإن الهدم تم بدون سابق إنذار، واستبقته بإخراج عائلته وبعض اال
منه بالقوة، الفتة الى أن محامي العائلة تمكن من استصدار أمٍر من البلدية بوقف عملية الهدم، إال أن 

  .ذلك جاء بعد هدم الجزء األكبر منه
  

 إسرائيل تجرد المقدسيين من إقاماتهم": هيومن رايتس ووتش"
   

الثالثاء، إن إلغاء إسرائيل اليوم " هيومن رايتس ووتش"قالت منظمة  -وفا 2017-8-8القدس 
إقامات آالف الفلسطينيين في القدس الشرقية على مر السنين، يوضح النظام المزدوج الذي تنفذه 

  .إسرائيل في المدينة المحتلة
وأضافت أن نظام اإلقامة يفرض متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضال عن 

  .عواقب وخيمة لمن يخسرونها
، ألغت إسرائيل 2016وحتى نهاية  1967منذ بداية احتالل إسرائيل للقدس الشرقية عام : التوق

وبررت . فلسطينيا من القدس الشرقية على األقل، بحسب وزارة الداخلية اإلسرائيلية 14,595إقامة 
ا ، لكنه"محور حياتهم"سلطات االحتالل معظم عمليات اإللغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس 
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ألغت مؤخرا أيضا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم وكعقوبة جماعية ضد 
ويدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم فيما . أقارب المتهمين المشتبه بهم

  .يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي
تّدعي إسرائيل معاملة : "ويتسن، مديرة قسم الشرق األوسط في هيومن رايتس ووتشوقالت سارة ليا 

يزيد التمييز المتعمد ضد . القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين
فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات اإلقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسالخهم عن 

  ".المدينة
تموز /آذار ويوليو/ عائالت مقدسية أُلغيت إقاماتها بين شهري مارس 8" هيومن رايتس ووتش"وقابلت 
، وراجعت خطابات إلغاء اإلقامة وقرارات المحاكم وباقي الوثائق الرسمية، كما تحدثت إلى 2017

حتملة من محاميهم، وأخفيت هوية أغلب من قوبلوا لحماية خصوصيتهم ومنع األعمال االنتقامية الم
  .السلطات اإلسرائيلية

وقال رجل ألغت إسرائيل إقامته، إن السبب هو تسلقه الجدار الفاصل اإلسرائيلي، لحضور حفل 
وقال آخر إن السلطات اإلسرائيلية رفضت إصدار . زفاف عائلي في جزء آخر من الضفة الغربية

باقي المقدسيين الذين لم يتمكنوا  أما. شهادات ميالد ألطفاله الخمسة الذين ولدوا جميعا في القدس
من الحصول على إقامة ممن تم لقاؤهم، فقالوا إنهم غير قادرين على العمل بشكل قانوني؛ والحصول 

على مستحقات الرعاية االجتماعية؛ وحضور حفالت الزفاف والجنازات؛ أو زيارة أقاربهم المرضى 
سلطات اإلسرائيلية السماح لهم بالعودة إلى ذوي الحالة الخطرة في الخارج، وذلك خوفا من رفض ال

  .ديارهم
وأدى رفض تجديد اإلقامات، إلى جانب عقود من التوسع االستيطاني غير المشروع وهدم المنازل 

والقيود المفروضة على البناء في المدينة، إلى زيادة االستيطان غير المشروع من جانب اليهود 
ويعكس . لة، مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين في الوقت ذاتهاإلسرائيليين في القدس الشرقية المحت

، كما "الحفاظ على أغلبية يهودية قوية في المدينة"ما سبق هدف الحكومة اإلسرائيلية المتمثل في 
، والحد من عدد السكان )2000مخطط القدس لعام (جاء في الخطة الرئيسية لبلدية القدس 

، قبل أن "عرب% 30يهود و% 70"هم بجعل نسبة السكان وحدد المخططون هدف. الفلسطينيين
 60وعدلوه ليصبح " االتجاهات الديموغرافية"في ضوء " هذا الهدف غير قابل للتحقيق"يعترفوا بأن 
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مكتب اإلحصاء "وفقا لـ  2015بالمئة من سكان القدس في  37وشكل الفلسطينيون . 40إلى 
  .اإلسرائيلي" المركزي

، وبدأت بتطبيق قانونها الداخلي على 1967الشرقية بعد احتاللها عام وضمت إسرائيل القدس 
على فلسطينيي القدس الشرقية وقدمت لهم  1952لعام " قانون دخول إسرائيل"وطبقت  المدينة، 

ويجوز للمقيمين الدائمين . إقامة دائمة، وهي نفس اإلقامة الممنوحة ألجنبي يريد العيش في إسرائيل
حصول على مزايا في إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن العيش والعمل وال

ة ويمكن إلغاؤه بناء /ة غير المقيم/سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، وال يُنقل تلقائيا ألوالد أو زوج
  .على تقدير وزارة الداخلية

قة عدم المضي فيه ويتوفر طريق للمواطنة للمقدسيين الفلسطينيين، لكن اختارت األغلبية الساح
وال ُتمنح الجنسية لكل من يتقدم بالطلب، . النطوائه على تعهد بالوالء إلسرائيل، السلطة المحتلة

ألف، ووافقت  330ألف فلسطيني من أصل  15، قدم طلب الجنسية نحو 2003فمنذ عام 
  .آالف منهم 6السلطات اإلسرائيلية على أقل من 

دى عقود، ألغت السلطات اإلسرائيلية إقامة فلسطينيين على م": هيومن رايتس ووتش"وقالت 
سنوات أو أكثر دون تجديد تصاريح خروجهم أو عند  7مقدسيين استقروا خارج إسرائيل فترة 

ومع ذلك، حدثت معظم عمليات اإللغاء . حصولهم على إقامة دائمة أو جنسية البلد الذي استقروا به
 1952ية اإلسرائيلية تفسير قانون دخول إسرائيل لعام ، بعد إعادة وزارة الداخل1995بعد عام 

وبموجب ". محور لحياتهم"للسماح بإلغاء إقامة أولئك الذين لم يعملوا للحفاظ على القدس كـ 
التفسير الجديد، بدأت السلطات اإلسرائيلية أيضا بإلغاء إقامة المقدسيين الفلسطينيين الذين يعيشون 

ج حدود بلدية القدس أو ممن درسوا أو عملوا في الخارج لفترات في أجزاء أخرى من فلسطين خار 
  .طويلة

للمحافظة " محور حياتهم"ال يتوجب على المقدسيين من حملة الجنسية اإلسرائيلية برهان أن القدس 
  .على وضعهم القانوني

وفق قانون  كما ألغت السلطات اإلسرائيلية في السنوات األخيرة إقامة الفلسطينيين في القدس الشرقية
واستخدم هذا اإلجراء ألول مرة ضد ". االلتزام األدنى بالوالء لدولة إسرائيل"دخول إسرائيل النتهاكهم 

، كما أصدرت 2006من أعضاء حماس المنتخبين في المجلس التشريعي الفلسطيني عام  4
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د المتهمين ، قرارا يعطي المبرر لسحب إقامة األفرا2015تشرين األول / السلطات، بعد أكتوبر
  .باالعتداء الجسدي على إسرائيليين وضد أسر المشتبه بهم

إلى أن إلغاء إقامات الفلسطينيين من القدس الشرقية، الذين من " هيومن رايتس ووتش"وأشارت 
، كثيرا ما "اتفاقية جنيف الرابعة"المفترض أن يكونوا محميين في ظل االحتالل اإلسرائيلي بموجب 

ويشكل هذا ترحيال قسريا عندما يتسبب بالنزوح إلى . اإلقليم الذي يعيشون فيه يجبرهم على مغادرة
وال تسمح . أجزاء أخرى من األراضي الفلسطينية المحتلة، وترحيال عندما يحدث إلى خارج البالد

، مشيرة إلى أن عدم "ألسباب عسكرية حتمية"اتفاقية جنيف بهكذا تدابير إال على أساس مؤقت و
  .ال يفي بالمعايير التقييدية لالتفاقية" محور للحياة"القدس كـ الحفاظ على 

يمكن أن يشكل ترحيل أي جزء من سكان األراضي المحتلة أو نقلهم قسرا، جرائم حرب : وقالت
ويمتد الحظر المفروض على النقل ". المحكمة الجنائية الدولية"لـ " نظام روما األساسي"بموجب 

يام قوة عسكرية مباشرة بنقل تجمع سكاني خاضع لسيطرتها، ليصل إلى القسري إلى ما هو أبعد من ق
الحاالت التي تقوم فيها القوة العسكرية بتعقيد وزيادة مشقة حياة السكان لدرجة اضطرارهم فعليا 

  .ويحمي قانون حقوق اإلنسان أيضا الحق في ترك البالد والعودة إليها بحرية. للرحيل
الدولي صراحة، على سلطة االحتالل إجبار من هم تحت احتاللها على كما يحظر القانون اإلنساني 
  .التعهد بالوالء أو اإلخالص لها

اإلسرائيلية بأن فلسطينيي " محكمة العدل العليا"، قضت 2017آذار / وفي قرار صدر في مارس
أن  ، ينبغي للسلطات"سكان البالد األصليين"، باعتبارهم "بوضع خاص"القدس الشرقية يتمتعون 

وتماشيا مع الحظر الصارم للقانون الدولي على التشريد . تأخذه في الحسبان عند تحديد وضعهم
القسري أو الترحيل، على السلطات اإلسرائيلية منح سكان القدس حق اإلقامة المؤهلين له، بوصفهم 

كما ينبغي أال يضطر . سكان أراض محتلة، وكذلك بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان
  .الفلسطينيون إلى الحصول على الجنسية في ظل االحتالل لتأمين وضعهم وحقوقهم

كجزء من سعيها إلى توطيد أغلبية يهودية في القدس، تجبر السلطات اإلسرائيلية : "وقالت ويتسن
الفلسطينيين المقدسيين على العيش كأجانب في منازلهم، وتبقى إقامة الفلسطينيين سارية طالما أنهم 

ارسون حقهم في السفر إلى الخارج للدراسة أو العمل، أو االنتقال إلى الحي غير المناسب، أو ال يم
  ".الحصول على إقامة في بلد آخر
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 قطامي يبحث مع وزير شؤون القدس آليات تعزيز صمود المقدسيين
   

ناصر  بحث مستشار رئيس الوزراء لشؤون الصناديق العربية واإلسالمية -وفا 2017-8-7رام اهللا 
قطامي، اليوم االثنين، مع وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، آليات التعاون المشترك لتعزيز صمود 

  .المقدسيين من خالل دعم مجموعة مشاريع جوهرية في التمكين االقتصادي
وحضر اللقاء الذي تم في مقر هيئة الصناديق في مدينة رام اهللا، وكيل وزارة شؤون القدس عناد 

  .وطاقم خبراء الصناديق العربية واإلسالميةالسرخي، 
وأكد قطامي خالل اللقاء أهمية دعم مشاريع مقدسية من أجل الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية 

  .والعربية واإلسالمية لمدينة القدس
من جهته أكد الوزير الحسيني على أهمية هذا التوجه وقدم مقترحات عملية من أجل تعزيز صمود 

  .سيين والحفاظ على الهويةالمقد
ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة لقاءات ميدانية يجريها الوزير قطامي لالطالع على احتياجات 

المؤسسات الرسمية والهيئات المحلية، وذلك في إطار استراتيجية عمل الصناديق الجديدة المبنية 
  .للمواطنينعلى العمل التشاركي التعاوني من أجل إحداث أثر حقيقي 

  
 الجامعة العربية تدين اقتحامات المستوطنين للمسجد األقصى

   

أدانت جامعة الدول العربية، استمرار اقتحامات المستوطنين لباحات  -وفا 2017-8-7القاهرة 
  .المسجد األقصى

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي في 
صريحات للصحفيين اليوم اإلثنين، بمقر الجامعة العربية، إن اسرائيل لديها نية مبيتة وخطط معدة ت

سلفا لالستمرار في تهويد القدس والتركيز على الحرم القدسي الشريف، مشيرا الى ان جزءا من 
رم المخطط الذي يستهدف الحرم القدسي هو إصرار اسرائيل على التقسيم المكاني والزماني للح

  .القدسي الشريف
وأضاف أن األحداث األخيرة في الحرم القدسي كانت غير مسبوقة وفرضت اجراءات جديدة تحد من 

حرية العبادة وتمس بها، وشكلت اعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني والمسلمين وانتهاكا 
  . لكل المواثيق والقرارات الدولية
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المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، قال األمين العام وحول الضغوط االمريكية األخيرة بقطع 
لن تحقق األهداف التي تسعى الى تحقيقها بما يشمل امتثال الشعب الفلسطيني   المساعد، انها

  . وقيادته لهذه الضغوط التي تستهدف المساس بحقوق الفلسطيني وشرعية نضاله الوطني وهويته
في   المقايضة للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حقهوقال إنه ال مجال للمساومة أو 
  .النضال من أجل إنهاء االحتالل

وحول دور الجامعة العربية في دعم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة، قال ان هناك العديد من 
قمة عمان القرارات الوزارية وكذلك قرارات على مستوى القمم العربية، خاصة القرار الذي اكدت عليه 

االخيرة بمضاعفة رأس مال الصناديق الخاصة بدعم القدس واألقصى، معربا عن أمله في أن تساهم 
  . الدول في هذا الصندوق لتعزيز صمود المقدسيين والفلسطينيين

  
 االحتالل يبعد سيدة عن مدينة القدس: بعد سجنها لمدة عام

  

االسرائيلي، األسيرة المقدسية المحررة دالل أبعدت سلطات االحتالل  -وفا 2017-8-7القدس 
الطور الُمطل على القدس القديمة، بعد أن / من حي جبل الزيتون) عاًما 39(سعيد محمد أبو الهوى، 

  .شهًرا 12أفرجت عنها مساء أمس، بعد قضاء محكوميتها في سجون االحتالل البالغة 
ج عنها، لم تتمكن من العودة إلى منزلها في وأكدت عائلة أبو الهوى أن السيدة دالل، وعقب اإلفرا 

حي الطور، بسبب قرار االحتالل الصادر بحقها بمنعها من دخول مدينة القدس المحتلة لكونها تحمل 
  .هوية الضفة الغربية

وكان االحتالل اعتقل السيدة أبو الهوى قبل عام وأدانتها محكمة االحتالل بعدة تهم من بينها نقل 
  .ل السجون، والتواجد في القدس بصورة غير قانونيةأموال ألسرى داخ

يذكر أن المحررة أبو الهوى متزوجة وأم لستة أطفال، ويوم اعتقالها تركت خلفها طفال رضيعا يبلغ من 
يقبع في سجن ) عاًما 17(أشهر، عاش طفولته بعيدا عنها، في حين ما يزال نجلها عمر  9العمر 

ا بالسجن لمدة عامين ونصف بتهمة إلقائه الحجارة والزجاجات شهًرا، ويقضي حكمً  17منذ " مجدو"
  .الحارقة على االحتالل
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 أوقاف رام اهللا والبيرة تدعو إلى شد الرحال للمسجد األقصى
   

دعا مدير عام أوقاف رام اهللا والبيرة الشيخ وفيق عالوي، خالل  -وفا 2017-8-7رام اهللا 
إلى ضرورة شد الرحال ودوام المرابطة في المسجد األقصى، االجتماع الشهري لألئمة والموظفين، 

وتفويت الفرصة على االحتالل ومستوطنيه، مبينا أن أبناء شعبنا سطروا وما زالوا، أروع مالحم البطولة 
  .واالنتماء لوطنهم ولمسجدهم

يزيل الهم ووجه الشيخ عالوي رسالة إلى الحجيج بضرورة اإللحاح بالدعاء ليعجل اهللا فرجه علينا، و 
والغم عن صدور أبناء شعبنا وأقصانا، وأن يكونوا متحدين موحدين، يساعد قويهم ضعيفهم، وصغيرهم  

  . كبيرهم، وأن يكونوا خير سفراء لبلدهم فلسطين
وتطرق عالوي الى بعض القصايا اإلدارية والتنظيمية الناظمة للعمل، والبحث عن أفضل وأقصر الطرق 

واألشمل، وضرورة أن يكون الموظف خالقا ويبحث عن اإلبداع والتميز في لتحقيق اإلنجاز األفضل 
  .عمله إلعالء رسالة المؤسسة

  
 مقدسيين ويفرض الحبس المنزلي على شابين 5االحتالل يعتقل 

   

اعتقلت قوات االحتالل االسرائيلي، فجر اليوم االثنين، خمسة مواطنين  -وفا 2017-8-7القدس 
  .لتهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسةمن القدس المحتلة، وحو 

عدلي الساليمة، وسعيد نجم، وعبد اهللا نجم، واألسير المحرر مفيد سعيدة،  :وطالت االعتقاالت
  .وأمجد حسونة

منير الباسطي، ومحمود الشاويش : من جهة ثانية، أفرج االحتالل مساء أمس، عن األسرين المقدسيين
  .أيام شيقل على ورق، والحبس المنزلي لخمسة 8000شيقل، و 500قدرها بكفالة مالية مدفوعة 
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 مستوطنا يقتحمون األقصى في الفترة الصباحية 58
  

مستوطنا إسرائيليا، في الفترة الصباحية اليوم االثنين،  58اقتحم  -وفا 2017-8-7القدس 
  .المسجد األقصى المبارك، من باب المغاربة

بحراسة مشددة من قوات االحتالل الخاصة،  جوالت استفزازية في أرجاء المسجد،ونفذ المستوطنون 
  .ووسط انتشار كبير للمصلين في أرجاء المسجد

  
 أطفال من سلوان 3االحتالل يعتقل : القدس

   

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، فجر اليوم االثنين، ثالثة أطفال من  -وفا 2017-8-7القدس 
  .جنوب المسجد االقصى واقتادتهم إلى مركز تحقيق وتوقيف في القدس المحتلةبلدة سلوان 

وزعم االحتالل أن اعتقال االطفال جاء على خلفية مشاركتهم في إحراق مركبة تابعة لحرس 
  .المستوطنين في البلدة الليلة الماضية

ة الحارقة والغازية وكان االحتالل اقتحم البلدة عقب ذلك وشرع بإطالق وابل من القنابل الصوتي
  .السامة واألعيرة المطاطية على السكان ومنازلهم

وقال مراسلنا ان االحتالل شرع منذ ساعات صباح اليوم بحملة في البلدة، نصب خاللها حاجزا 
  .على مفرق العين بالبلدة وتوقيف مركبات المواطنين وتحرير مخالفات مالية ألصحابها عسكريا

اقم تابعة لبلدية االحتالل في القدس حملة في البلدة وزعت خاللها أوامر في الوقت نفسه، نفذت طو 
  .استدعاء لمراجعة البلدية العبرية غربي المدينة المقدسة
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  المطران حنا يوجه نداء ألبناء الرعية االرثوذكسية حول صفقة باب الخليل
 

نداًء الى أبناء الرعّية األرثدوكسية في القدس وفلسطين حول  عطا اهللا حنا وجه المطران المقدسي
أن الذين يستهدفون األوقاف والمقدسات "في القدس القديمة، أكد فيها  الخليل صفقة باب

 ."اإلسالمية هم ذاتهم الذين يستهدفون أوقافنا وعقاراتنا المسيحية

اب الخليل هناك استهداف غير مسبوق ألوقافنا االرثوذكسية وصفقات مشبوهة آخرها صفقة ب: "وقال
التي تعتبر من أخطر وأسوء هذه الصفقات التي تندرج في إطار سياسة ابتالع القدس وطمس معالمها 

 ."وتشويه صورتها وتزوير تاريخها

ال يحك جلدك "الى جانب إخوتنا المسلمين قلنا هناك بأنه  قصىاأل عندما كنا في باحات: "وأضاف
ونكرر هذا القول اليوم بخصوص ما تتعرض له أوقافنا من عمليات سلب ونهب وسرقة تتم " إال ظفرك

 ."بطريقة ممنهجة ومدروسة دون أي وازع إنساني أو أخالقي أو روحي

مقدسة إلى توحيد جهودها وأن يأخذ أبناء ودعا المطران حنا المؤسسات االرثوذكسية في األراضي ال
 .الرعية زمام المبادر

ال يجوز أن تمر صفقة باب الخليل مرور الكرام كما وغيرها من الصفقات ولكن تبقى "وشدد على أنه 
صفقة باب الخليل هي األخطر ألن تداعياتها ستكون كارثية على أناء كنيستنا وعلى الحضور 

 . "قدسة وعلى مدينة القدس بشكل عامالمسيحي في هذه المدينة الم
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