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  االردن والقدس

 الملك والرئيس التركي يعقدان مباحثات في اسطنبول
  

اتفق جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خالل  -   بترا-اسطنبول 
يوم السبت، على توسيع التعاون بين البلدين، خصوصا في المجاالت مباحثاتهما في اسطنبول ال

  .االقتصادية واالستثمارية

وركزت مباحثات جاللة الملك مع الرئيس التركي، التي عقدت في قصر هوبر، على العالقات 
  .المتينة التي تربط األردن وتركيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجاالت كافة

المباحثات التي حضرها عدد من كبار المسؤولين في البلدين، على إدامة وجرى التأكيد، خالل 
التنسيق والتشاور بين األردن وتركيا إزاء القضايا ذات االهتمام المشترك، وما تشهده منطقة الشرق 

  .األوسط من تطورات

وعلى صعيد القضية الفلسطينية، أكد جاللة الملك ضرورة تكثيف الجهود إلنهاء الصراع 
لسطيني اإلسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الف

  .وعاصمتها القدس الشرقية

وتم خالل المباحثات التأكيد على أهمية مواصلة الجهود المبذولة لدعم وكالة األمم المتحدة إلغاثة 
ن االستمرار في تقديم خدماتها اإلغاثية والتعليمية ، لتمكينها م)األونروا(وتشغيل الالجئين الفلسطينيين 

  .والصحية لالجئين

كما تناولت المباحثات التطورات المرتبطة باألزمة السورية، حيث أكد جاللة الملك أهمية التوصل 
  .إلى حل سياسي لألزمة يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة آمنة لالجئين إلى وطنهم

  . اإلقليمية والدولية في الحرب على األرهاب، ضمن استراتيجية شموليةوتم استعراض الجهود

وحضر المباحثات وزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشار جاللة الملك، مدير مكتب جاللته، 
  .وعن الجانب التركي وزير الخارجية، ووزير التجارة، والسفير التركي في عمان. والسفير األردني في تركيا

 .رئيس التركي مأدبة عشاء تكريما لجاللة الملك والوفد المرافقوأقام ال

  ٢ ص٣/٢/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  ثبات الموقفين األردني والفلسطيني ضرورة لمواجهة أي صفقة قادمة: سياسيون

 غموض أميركي يقابله شك وريبة وأسئلة حائرة عند أصحاب المصلحة الفلسطينية
 

ياسيون على ضرورة تعزيز التنسيق بين األردن والسلطة  أكد س- عمان -  محمد ابو بكر. د
الفلسطينية لمواجهة أية مخططات أميركية لفرض تسوية سياسية للقضية الفلسطينية ال تلبي الحقوق 
الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدين أن أي تسوية مجحفة بحق الشعب الفلسطيني هي في 

  . العلياالوقت ذاته تضر بالمصالح األردنية

ويرى هؤالء أن هناك شكا وريبة تجاه السياسة األميركية، وهناك حذر واضح في كل ما يصدر من 
ّتسريبات تنقلها وسائل اإلعالم ذات االطالع الواسع هناك، ذلك أن األردنيين والفلسطينيين هم أصحاب 

رائيلي، وال يمكن أن يكون األردن العالقة المباشرة تجاه التعامل مع أي مبادرة تخص النزاع الفلسطيني اإلس
بمنأى عن أي مفاوضات قادمة؛ فهو على تماس دائم بالشأن الفلسطيني؛ حيث يدرك الفلسطينيون 

  .التخوفات والهواجس األردنية

ومنذ مجيء اإلدارة األميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب وهي تتخذ اإلجراءات والقرارات الفردية، 
 بالموضوع الفلسطيني، فأعلنت انحيازها التام إلسرائيل، واعترفت بالقدس عاصمة خاصة ما يتعلق منها

كما أغلقت مكتب منظمة التحرير في واشنطن، وأوقفت . لدولة االحتالل ونقلت السفارة األميركية إليها
ما أكده ، وكذلك حصر أعداد الالجئين الفلسطينيين بخمسة وأربعين ألفا فقط، وفق )األونروا(تمويل وكالة 

  .السياسيون

وتأتي هذه الخطوات والقرارات العدائية واالحادية في ظل الحديث عن مبادرة ستطلقها هذه اإلدارة 
ّ، وهي الصفقة، التي تم تأجيل "صفقة القرن"لحل النزاع الفلسطيني اإلسرائيلي من خالل ما يسمى بـ 

تصفية “جانب الفلسطيني الذي يرى فيها اإلعالن عنها عدة مرات ألسباب متعددة أمام رفض حاسم من ال
  .على اعتبار أن بوادر هذه الصفقة ظهرت من خالل اإلجراءات األحادية سابقة الذكر” للقضية

ومؤخرا ظهرت تسريبات من خالل بعض وسائل اإلعالم األميركية مفادها أن الرئيس ترامب قد 
حة الضفة الغربية مع ضم المستوطنات يوافق على إقامة دولة فلسطينية على تسعين بالمائة من مسا

ٕالكبيرة لدولة االحتالل، وامكانية بحث موضوع القدس والالجئين، ولكن حتى هذه اللحظة ما يزال الغموض 
  .يكتنف السياسة األميركية بهذا االتجاه

ّويقف األردنيون والفلسطينيون اليوم على قمة المواجهة بانتظار لحظة الحقيقة، فالمصير 
  . الذي يربطهما يحتم عليهما هذه المواجهة سوياالمشترك

حتى هذه اللحظة لم يردنا أي شيء “يقول رئيس مجلس النواب األسبق عبد الهادي المجالي؛ 
بخصوص هذه الصفقة، فالموضوع برمته يمكن اعتباره من باب النظريات ليس إال، ولكن ما رشح منه 
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وكذلك العرب والمسلمين بدرجة ثانية، وفي كل األحوال صحيح وهو يهم األردن وفلسطين بالدرجة األولى 
  ".نحن معنيون بهذا الموضوع بكل أشكاله وتفاصيله

يتطابق مع عدم اإلخالل بالعالقات الحالية، "ويرى المجالي ان التصور الفلسطيني األردني 
هذا موقف  وعاصمتها القدس، و١٩٦٧والمطالب واضحة باتجاه إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

استراتيجي أردني فلسطيني ال يمكن أن يتغير على الرغم من وجود أطراف تحاول التشكيك به، عدا عن 
  ".الضغوط الكبيرة التي تمارس على األردن

ما تزال غير معلومة، ومن الصعب مناقشة أمر غير “ّوأضاف، إن الخطة األميركية المزعومة 
هل هذه الخطة ستحتوي “ب تحسبا لما قد يأتي، ولكن السؤال؛ معلوم، ولكن التنبه والحذر مطلوب وواج

، حينها يمكن القول "مثال على انسحاب إسرائيلي من الضفة الغربية وتكون القدس عاصمة لفلسطين؟
لكن ما رأيناه وسمعناه ال يقود إلى أي تفاؤل أبدا، فاإلدارة "ويستدرك المجالي . بإمكانية الجلوس والتباحث

وغير ) األونروا(ترفت بالقدس عاصمة إلسرائيل ونقلت سفارتها إليها وأوقفت الدعم المالي عن األميركية اع
  ".ّذلك من قرارات أحادية التبشر أبدا بأي خير او تفاؤل

ّويشير المجالي إلى أن اإلدارة االميركية أعلنت تأجيل هذه الصفقة عدة مرات، وهذا أنتج ضبابية 
ّها غير قادرة على اتخاذ أي قرار في هذا الموضوع الهام، وفي المحصلة، في الموقف األميركي ربما ألن

ّفاألردنيون والفلسطينيون في قارب واحد ألن الخيارات واألهداف واحدة، وعلى الطرفين أن يتنبها من 
الضغوط القادمة، والثبات عند خطوط حمراء ال يمكن تجاوزها مهما كان حجم هذه الضغوط، فالجانبان ال 

  .ن لهما ان يوافقا على كل ما تقوله اإلدارة األميركية، ألننا حين ذاك نمارس االنتحاريمك

الوضع مثير للقلق فعال لعدم وجود معلومات كافية “ّويؤكد رئيس مجلس النواب األسبق أن 
ا ، وفي ظل هكذا اجواء تكثر التكهنات، وعلينا إزاء ذلك ان نعمل للمحافظة على هذا الوطن سالم”وواضحة

ّمعافى، مؤكدين قدرة القيادتين في األردن وفلسطين على اتخاذ كل ما من شأنه بقاء القضية حية ودون 
  .التنازل عن الثوابت والمطالب

لكن وزير الداخلية األسبق سمير الحباشنة يذهب إلى التأكيد على أن إدارة ترامب بدأت بتنفيذ 
ظمة التحرير بواشنطن ووقف الدعم عن السلطة صفقة القرن، وأن معالمها اتضحت؛ كإغالق مكتب من

وقبل ذلك نقل السفارة االميركية للقدس، واعتبار الشهداء إرهابيين وقتلة ) األونروا(الفلسطينية وعن 
  .ومجرمين، عدا عن قانون القومية اليهودية

ّياها قطعة اإلدارة األميركية تتعامل مع الصفقة على هيئة شرائح وتعطينا إطّويضيف الحباشنة، إن 
، فالصفقة معلنة منذ عامين وهي تحت التنفيذ الفعلي، وهي في واقع األمر لم تنل أي ”قطعة بالتدريج

موافقة أو تأييد سواء من الجانب األردني أو الفلسطيني وال حتى العالم أجمع، ولنا في قرارات هيئة األمم 
  .المتحدة خير دليل
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طرف فلسطيني يمكن ان يوقع على قرارات ونتائج ال ّويجزم الحباشنة انه لن يكون هناك أي 
ترضي الشعب وتهضم حقوقه، والرئيس محمود عباس قطع االتصال مع اإلدارة األميركية منذ أكثر من عام 

فإذا كان عباس “ورفض استقبال مبعوثيها إلى المنطقة، وهذا يؤكد رفض القيادة الفلسطينية للصفقة، 
  .”لجلوس إليهم؛ فأين ستجد من هو على استعداد للتوقيع؟المعتدل يرفضها بقوة ويأبى ا

ّويركز الحباشنة على أهمية تفعيل المبادئ والتمسك بها من خالل التأكيد الدائم على عدم شرعية 
ّاالحتالل وحل الدولتين مع إشارته الى أن الصفقة مصيرها الفشل، ولكن األهم من كل ذلك البحث في 

يني على أرضه ألن حيوية القضية تكمن هنا، وكذلك رؤية أفضل السبل كي كيفية تثبيت الشعب الفلسط
  .ّتنهض االمة من كبوتها وتعمل على لملمة جراحها

وبشأن التوقعات حول إمكانية ممارسة ضغوط من قبل بعض الدول العربية على األردنيين 
ّوا منا؟ هل نقبل التخلي عن ماذا يمكن للعرب ان يطلب"والفلسطينيين للقبول بأي حل، تساءل الحباشنة  ّ

ّمسؤولياتنا التاريخية في القدس ونعترف بغزة دولة مستقلة؟ حتى العربي الراغب بالتطبيع مع كيان 
ّنمر اليوم بمرحلة قاسية جدا وسوف تنتهي هذه المرحلة، "، مشيرا الى أننا "االحتالل لن يستطيع ذلك

 تكاتف جهود القيادتين والشعبين في األردن وفلسطين ولدينا الكثير من إمكانيات الخروج، وعلى رأسها
  ."لمواجهة ما هو قادم، والثبات على صالبة الموقفين والمبادئ

كامل أبو جابر األخبار الواردة من واشنطن بأنها . وبين هذا وذاك، يصف وزير الخارجية األسبق د
ألميركية تضع نصب عينيها األردن ، مؤكدا أن اإلدارة ا"تسريبات تهدف إلى تخدير األعصاب ال أكثر“

وفلسطين بالدرجة األولى في عملية تخدير األعصاب هذه، إال أنه عول على وعي القيادتين الفلسطينية 
  .واألردنية من حيث التمسك بالثوابت وعدم التنازل مهما كانت الظروف

 عن اعتقاده ، معربا”الصفقة“ويضيف أبو جابر، حتى هذه اللحظة لم يصلنا شيء مكتوب حول 
بأن الواليات المتحدة تعمل على منح إسرائيل مزيدا من الوقت لتثبيت أقدامها في الضفة الغربية، في وقت 

، ١٩٤٨ بموجب صك االنتداب وتم االعتراف بها عالميا عام ١٩٢٢أشار إلى أن اسرائيل أقيمت عام 
حر، فإسرائيل اآلن تقوم بعملية شراء ّومنذ ذلك التاريخ وهي تصر على رفض وجود دولتين بين النهر والب

  .ّللوقت، وعلينا التنبه لذلك جيدا وأن نكون حذرين بصورة أكبر

وبخصوص إمكانية اعتراف الرئيس ترامب بإقامة دولة على تسعين بالمائة من أراضي الضفة، 
م باالعتراف بضم ّال توجد نية أبدا لذلك، فإسرائيل اليوم تطالب العال"يؤكد وزير الخارجية األسبق أنه 

  ".الجوالن لها، وهي لن تسمح بقيام الدولة ال على تسعين بالمائة وال حتى أقل من ذلك

ويوضح أن األردن ثابت في مواقفه تجاه األخوة في فلسطين؛ فهو مع أي قرار يتخذونه ويقبلون 
سطينيون الرفض أو ّبه، ولكن حتى اآلن لم يعرض على الفلسطينيين أي خطة أو مبادرة لنعلن نحن والفل
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القبول بها، مستبعدا أي ضغوط عربية قد تمارس على الفلسطينيين لعدم وجود أي شيء بين أيديهم، وهذا 
  .يحتم التنسيق الكامل بين الجانبين األردني والفلسطيني واالستعداد ألي تطورات قادمة

أي السابق، ويشير إلى جواد العناني مع الر. ٕوالى حد كبير يتفق نائب رئيس الوزراء األسبق د
الخطوات التي اتخذتها إدارة ترامب منذ وصولها للحكم في البيت األبيض؛ كتنفيذ قرار نقل السفارة األميركية 

 ولم ينفذه سوى الرئيس ترامب مدعوما من ١٩٩٥للقدس وهو القرار الذي اتخذه الكونغرس عام 
  . من المواقف مع إختالف األهدافالمحافظين الجدد، والذين يتفقون مع إسرائيل في العديد

ثم كانت خطوة إقرار قانون القومية في الكنيست اإلسرائيلي والذي منح اليهود صالحيات كبيرة في 
، وهذا بالطبع مقدمة لتصفية القضية )االونروا(بناء المستعمرات وغيره، وكذلك قرار إلغاء الدعم عن 

فوضية العليا لشؤون الالجئين، وحينها ستضيع القضية ٕالفلسطينية والحاق الالجئين الفلسطينيين بالم
ّلألبد، عدا عن إغالق مكتب منظمة التحرير في واشنطن والغاء الدعم المقدم للسلطة الفلسطينية ٕ.  

، فسحب موظفي السلطة من غزة "بات مقلقا جدا"ويوضح العناني أن الوضع الفلسطيني الداخلي 
ثم كانت “كريس حالة االنقسام والفصل بين الضفة وغزة، بعد حادثة تلفزيون فلسطين يعمل على ت

الى أنه ليس بحاجة لموافقة الدول العربية لفعل ما يشاء ” تصريحات نتنياهو التي أشار فيها بكل صالفة
في الضفة الغربية ما دام بنى بعض العالقات مع أنظمة عربية مؤخرا، لذلك فالسلطة الفلسطينية اليوم 

  .تواجه ضغطا رهيبا

 ١٩٦٧ويؤكد العناني أن األردن يسعى بكل جهوده إلنشاء الدولة الفلسطينية على حدود 
وعاصمتها القدس وأن ينال الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، معربا عن امله بوصول القمة العربية القادمة 

ران هي العدو وعدم االنسياق وراء مقولة ان إي"إلى توافق كامل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية تحديدا 
  ."وبما يخدم األهداف اإلسرائيلية واألميركية

ٕوالعناني يدعو العرب إلى أن يعودوا ألخذ المكانة الالئقة بهم، واعادة بناء عالقاتنا مع المحيط 
  .وخاصة إفريقيا التي تشهد غزوا إسرائيليا هذه األيام

ون منفتحا على الجميع ويضيف، إن مخرج األردن األساسي هو الثبات على المواقف وأن يك
ّويعمل على نقل هذه الروح إلى القمة العربية القادمة ومحاولة الخروج من حالة الفرقة، فإسرائيل هي 

وأي صفقة "ّالتحدي األكبر، مؤكدا أن األردن ال يمكن له الخضوع ألي ابتزاز سياسي من أي طرف كان، 
، دون التقليل من أهمية "رافضا لها بالتأكيدقادمة تنتقص من حقوق الفلسطينيين فإن األردن سيكون 

التنسيق والتشاور الدائم بين الطرفين الفلسطيني واألردني ألنهما أصحاب العالقة في كل ما يخص القضية 
  .الفلسطينية

بدوره يشيد الكاتب الصحفي والنائب األسبق حمادة فراعنة بالموقف الفلسطيني المدعوم أردنيا 
ّيس ترامب التي تم تأجيلها عدة مرات بسبب الموقف الفلسطيني الرافض لها أساسا، أحبط خطة الرئ"والذي 



 
٩

وكذلك إحجام مسؤولي السلطة الوطنية عن استقبال مبعوثي ترامب، وهذا الموقف حظي بدعم أردني 
ّ، كما حظي بدعم القمة اإلسالمية في استانبول وكذلك االتحاد البرلماني العربي في الظهران في "مباشر
  .الماضي) إبريل(نيسان 

ّلن تكون هناك أي صفقة بل صفعة فلسطينية ألي مشاريع أميركية تهدف إلى "ّويؤكد فراعنة؛ أنه 
تصفية القضية، وأن الشعب الفلسطيني قادر على إفشال المشاريع المشبوهة كما حصل في السابق في 

 تستجيب للمطالب الفلسطينية وحقوقه ، ألن كل مبادراتهم ال”عهد إدارات كلينتون وبوش االبن وأوباما
  .الشرعية، وها هم الفلسطينيون يحبطون مخططات إدارة ترامب أيضا

، ويستشهد على ذلك بالزيارة األخيرة "وجود خالفات فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني"ويؤشر إلى 
فين ما يشير إلى وجود لوزير الخارجية األميركي مايك بومبيو لعمان؛ حيث لم يصدر بيان مشترك بين الطر

  .خالفات واضحة بينهما، فاألردن متمسك بالثوابت وال يمكن له التنازل، وسيقبل بما يقبل به الفلسطينيون

وأوضح أن اإلجراءات التي اتخذتها اإلدارة األميركية منذ وصولها إلى البيت األبيض، اعتداء 
 والالجئين، حيث أن هذه اإلدارة وتطاول على حقوق الشعب الفسطيني وخاصة في موضوعي القدس

، ولكن في المقابل فإن اليابان وكندا ودول الخليج )األونروا(تحاول شطب قضية الالجئين من خالل إفقار 
قامت بتعويض هذه المساعدات حتى تتمكن هذه الوكالة الدولية من االستمرار في أداء عملها، وهذا يدلل 

المعطيات "ل ممارسة االبتزاز على كل من يعارض سياستها، فيما على فشل السياسة األميركية التي تحاو
تؤكد أن فلسطين ومعها األردن لن يتجاوبا ولن يرضخا للشروط األميركية التي ستواجه الفشل الذريع 

لكن النائب عبداهللا زريقات يبدي تخوفه من أي تداعيات على األردن إذا ما تم إعالن صفقة القرن ."حتما
هذا البلد قد يدفع ثمنا غاليا وتكلفة باهظة إذا ما سارت األمور حسب ما تريده إدارة ترامب "ن األميركية أل

ويقول زريقات، إن بوادر هذه الصفقة باتت واضحة حتى قبل إعالنها في ."واليمين المتطرف في إسرائيل
 األردني والفلسطيني ّأمة عربية مهزومة، وهرولة باتجاه التطبيع، وهذا من شأنه أن يدفع الجانبين"ظل 

، ألن التدقيق في السياسة األميركية "ّللتكاتف وصد أي مشاريع لن تستهدف فلسطين فقط بل األردن أيضا
ّيؤكد أن األردن سيكون مستهدفا وقد نواجه ابتزازا سياسيا، "ّالحالية وتصرفات حكومة اليمين في تل أبيب 

ّوعبر زريقات عن تشاؤمه مما آلت إليه أحوال ."ذا النفقولكننا نثق بقدرتنا على المواجهة والخروج من ه
ّاألمة العربية التي لم تعد تدرك حجم األخطار القادمة، معربا عن الخشية من وصول األوضاع لما هو أسوأ 
ّفي ظل النزاعات والتناحر واالقتتال في أكثر من أي مكان في الوطن العربي، مشددا على ضرورة حماية 

 .ّوالحذر من أي مخططات مشبوهةبيتنا الداخلي 

 ١٠ ص٣/٢/٢٠١٩الغد 

***  
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  شؤون سياسية

  تدين قرار االحتالل إنهاء عمل البعثة الدولية بمدينة الخليل" التعاون اإلسالمي"
  

أدانت منظمة التعاون اإلسالمي قرار االحتالل اإلسرائيلي إنهاء مهمة بعثة التواجد  -  بترا -عمان 
لخليل في دولة فلسطين، معتبرة أن هذا اإلجراء خرق التفاقيات جنيف وقرارات الدولي المؤقت بمدينة ا

 .الشرعية الدولية

حذرت األمانة العامة للمنظمة من أمس السبت، " يونا"حسب اتحاد وكاالت التعاون اإلسالمي و
حدة ذات الصلة ال ًخطورة هذا القرار االسرائيلي الذي يشكل انتهاكا لالتفاقيات الموقعة وقرارات األمم المت

  .م١٩٩٤ الصادر عن مجلس األمن الدولي بعد مجزرة الحرم اإلبراهيمي المروعة عام ٩٠٤سيما القرار 

ودعت المجتمع الدولي إلى إبقاء بعثة التواجد الدولي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني 
يرتكبها المستوطنون اإلسرائيليون وقوات واتخاذ التدابير الالزمة لوضع حد لالنتهاكات واالعتداءات التي 

  .االحتالل اإلسرائيلي

  ٤٠ ص٣/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  الجامعة العربية تحذر من خطورة مصادقة اسرائيل على قطار هوائي في القدس
 

حذرت الجامعة العربية من خطورة مصادقة اسرائيل على قطار هوائي في  - الدستور–القاهرة 
ليربط القدس الغربية بحائط البراق والذي يهدف إلى السيطرة على المدينة القديمة، مدينة القدس المحتلة 
 .وأرض المدينة المقدسة

 .ٕودانت مواصلة إسرائيل انتهاكاتها واجراءاتها التهويدية الخطيرة في مدينة القدس المحتلة

 العربية السفير وأكد األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العربية المحتلة بالجامعة
سعيد أبو علي في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن إسرائيل إستغلت االنحياز األمريكي لها وصمت 
المجتمع الدولي لتغيير وجه المدينة والطابع العربي الفلسطيني وتزييف التاريخ والمعالم الدينية 

 .والحضارية

لعاجل لوقف تنفيذ المشروع االستيطاني وطالب اليونسكو بتحمل مسؤولياتها بالتدخل السريع وا
التهويدي، الذي يهدد تاريخ القدس وتراثها الحضاري اإلنساني وأهم معالم القدس التاريخية الحضارية 

  )بترا(.اإلسالمية والمسيحية

  ١/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 
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  وقف المساعدات األميركية ألجهزة األمن الفلسطينية بدءا من اليوم
 

جنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يوم أمس الخميس، إن قال أمين سر الل
المساعدات األميركية ألجهزة األمن الفلسطينية ستتوقف ابتداء من اليوم، الجمعة، بناء على طلب القيادة 

 .الفلسطينية، ولتجنب دعاوى قضائية بدعم اإلرهاب

عمال، رامي الحمد اهللا كان قد أرسل رسالة إلى الخارجية وأشار عريقات إلى أن رئيس حكومة تسيير األ
يناير، خشية التعرض لدعاوى قضائية بموجب / األميركية طلب فيها إنهاء التمويل في أواخر كانون الثاني

، وسيدخل "أتكا"قانون جديد أقره الكونغرس نهاية العام الماضي لمكافحة اإلرهاب، يعرف اختصارا باسم 
 .يوم الجمعةحيز التنفيذ ال

وأشار عريقات إلى أن القانون األميركي الجديد ينص على أن أي حكومة تتلقى تمويال خاضعة لقوانين 
لكننا سنواصل "وفي الوقت نفسه أضاف أن األميركيين قد اتخذوا قرارهم . مكافحة اإلرهاب األميركية

 ."المشاركة في مكافحة اإلرهاب في المنطقة

دات األميركية لألجهزة األمنية لن تؤثر على عمل هذه األجهزة خالل عام وبحسبه، فإن وقف المساع
٢٠١٩. 

 وأشار إلى أنه سيتم، اليوم، إغالق جميع مكاتب ومؤسسات ومشاريع الوكالة األميركية للتنمية الدولية

(USAID)  وسيتم ترحيل مئات من العاملين والموظفين الفلسطينيين، كما تم١٩٦٧المفتوحة منذ عام ، 
 .وقف جميع المنح الدراسية التي حصل عليها طالب فلسطينيون

" تعايش"إلى أن القانون األميركي الجديد سوف يطال منظمات " هآرتس"في المقابل، أشارت صحيفة 
إسرائيلية وفلسطينية، حيث ستخسر ماليين الدوالرات التي كانت قد تعهدت بها الواليات المتحدة أيضا 

لسطينية وقف كل المساعدات األميركية حتى ال تكون معرضة لدعاوى ضخمة تقدم بسبب قرار السلطة الف
 .في المحاكم األميركية

 منظمات تدفع باتجاه ١٠ويشمل وقف المساعدات األمريكية وقف المساعدات للمنظمات المدنية لنحو 
 ."ثكلىمنتدى العائالت ال"و "Kids4Peace" الحوار بين اإلسرائيليين والفلسطينيين، بينها

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، حاول إيجاد معادلة تتيح مواصلة دعم أجهزة 
 .األمن الفلسطينية، التي تقيم عالقات تنسيق أمني وثيقة مع إسرائيل، ولكن دون جدوى

، قوله في عن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس) كان(وعلى صلة، نقل التلفزيون اإلسرائيلي 
اجتماع مع رجال أعمال إسرائيليين، إنه يأمل تجدد المفاوضات مع اإلسرائيليين بعد االنتخابات، كما أكد 

إننا "على ضرورة استمرار التنسيق األمني على الرغم من عدم التقدم على الصعيد الدبلوماسي، وقال 
نا، ونحن ضد العنف واإلرهاب والتطرف نحترم األمن اإلسرائيلي ونأمل أن يحترم الجيش اإلسرائيلي أمن

 .، على حد قوله"والتحريض في كل مكان في العالم
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إلى ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن القانون األميركي قد تمت بلورته بعد أن رفضت المحاكم األميركية دعاوى 
ة الثانية، ضخمة ضد السلطة الفلسطينية من قبل مواطنين أميركيين أصيبوا في عمليات خالل االنتفاض

وذلك ألن أجهزة القضاء غير مخولة قضائيا بإلزام السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات، ألن الواليات 
 .المتحدة ال تعترف بها كدولة

وفي أعقاب ذلك عمل سناتورات من الحزبين، بدعم من منظمات يمينية يهودية أميركية، على قانون ينص 
في " اإلرهاب"ات أميركية يكون معرضا للدعاوى بشأن على أن كل كيان سياسي يحصل على مساعد

 .المحاكم األميركية

وفقط بعد الموافقة عليه، أدرك كبار المسؤولين . وكانت إدارة ترامب قد دعمت اقتراح القانون بداية
 األميركيين أبعاده اإلشكالية على المساعدات األمنية للسلطة الفلسطينية، كما عبرت إسرائيل عن قلقها من

 .ولم تؤد المفاوضات بين اإلدارة األميركية والكونغرس إلى تحقيق تقدم بهذا الشأن. أبعاده

عن مصدر في الكونغرس قوله إن التقديرات الحالية تشير أيضا إلى أن منظمات مجتمع " هآرتس"ونقلت 
  . إليه مليون دوالر سنويا نتيجة للقانون المشار٩سوف تخسر ما يقارب ") تعايش"منظمات (مدني 

  ٢/٢/٢٠١٩ – ٤٨عرب 

*** 

 مجلس العالقات العربية والدولية يؤكد رفضه محاوالت التطبيع مع إسرائيل
  

أكد مجلس العالقات العربية والدولية رفضه لمحاوالت التطبيع مع إسرائيل على  -   بترا-عمان 
  . السيادةٕحساب القضية الفلسطينية دون إنهاء االحتالل واقامة الدولة الفلسطينية كاملة

وأعاد المجلس في اجتماعه الدوري الثامن الذي عقد في الكويت، بحضور رئيس الديوان الملكي 
السابق الدكتور فايز الطراونة ورئيس الوزراء األسبق الدكتور طاهر المصري التذكير بالمبادرة العربية 

ًمية اليهودي والذي يمثل تطرفا ًللسالم، مؤكدا رفضه لما أقره الكنيست اإلسرائيلي بما سمي قانون القو
ودان . ًعنصريا يتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين ويهدد فرص السالم العادل في المنطقة

المجلس أنشطة االستيطان االستعماري اإلسرائيلي في األراضي الفلسطينية وكل محاوالت تهويد القدس او 
ًالجوالن المحتل الذي يمثل جزءا ال يتجزأ من االعتراف بها كعاصمة إلسرائيل وكذلك مخططات ضم 

  .األراضي السورية

ووجه المجلس دعوة إلى كافة القوى الفلسطينية للعمل على إنهاء االنقسام الداخلي وتوحيد 
الصف الوطني الفلسطيني على أساس اتفاقات المصالحة الوطنية لمواجهة مؤامرات تصفية القضية 

  .قدس واألراضي المحتلةالفلسطينية ومحاوالت تهويد ال
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كما وجه الدعوة لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في إنهاء االحتالل ونظام الفصل العنصري 
 ١٩٦٧ٕاإلسرائيلي واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل األراضي المحتلة عام " االبارتهايد"

  .وعاصمتها القدس وتأمين حقوق الالجئين الفلسطينيين

مجلس العالقات العربية والدولية محمد الصقر ترأس االجتماع الثامن، حيث جرى وكان رئيس 
بحث جميع قرارات المجلس خالل السنة الماضية، باإلضافة الى البنود المدرجة على جدول األعمال، والتي 

  .كان أهمها القضية الفلسطينية واألوضاع العربية الراهنة

اد عالوي والنائب الثاني محمد بن عيسى، واألعضاء وحضر االجتماع كذلك؛ النائب األول اي
الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعبدالرحمن شلقم وعمرو موسى وغانم النجار وفؤاد السنيورة 
والمستشار ماجد جمال الدين والشيخ محمد الصباح ومصطفى البرغوثي ومصطفى عثمان إسماعيل ونبيل 

 .صاللفهمي والمدير العام للمجلس محمد ال

  ٧ ص٣/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  تنديد فلسطيني بقرار اسرائيل الغاء بعثة المراقبين الدوليين في الخليل
  

 الخميس بقرار حكومة أمسندد مسؤولون فلسطينيون  - وكاالت– إبراهيم كامل -القدس المحتلة 
يل معتبرين أنـه يعطـي الـضوء ية عدم تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخلسرائيلاالحتالل اإل

وكـان رئـيس وزراء . " الفلـسطينية بـدون وجـود رقابـة دوليـةيراضاألمزيد من الجرائم في " الرتكاب خضراأل
  .ي بنيامين نتانياهو أعلن االثنين عدم تمديد مهمة البعثة بعد أن اتهمها بالتحيزسرائيلاالحتالل اإل

ب عريقــات خــالل مــؤتمر صــحافي مــشترك مــع وصـرح أمــين ســر منظمــة التحريــر الفلــسطينية صــائ
 ردينـه فـي مقـر منظمـة التحريـر فـي رام اهللا إن قـرار أبـو الفلسطيني نبيل اإلعالمنائب رئيس الوزراء وزير 

ارتكــاب مزيــد مــن الجــرائم ضــد الــشعب الفلــسطيني وخاصــة فــي الخليــل التــي " إلــى حكومــة االحــتالل يهــدف
وكان تم نـشر بعثـة المـراقبين هـذه . " فلسطينيألف يمائتكثر من يسكنها مئات المستوطنين فيما يسكنها أ

 عنـدما ١٩٩٤يين والفلسطينيين تـم التوصـل اليـه بعـد مجـزرة شـباط سرائيلفي الخليل بموجب اتفاق بين اإل
  .يبراهيم فلسطينيا كانوا يصلون داخل الحرم اإل٢٩قام مستوطن يهودي بقتل 

 للمــستوطنين الرتكــاب جــرائم فــي الخليــل خــضرالــضوء األيعطــي "وتــابع عريقــات أن قــرار نتانيــاهو 
  ." رقابة دولية على جرائمهمأيي الفلسطينية بدون وجود راضوعموم األ

 وال يحـق لطـرف أشـهري دولـي يجـدد كـل سـتة إسـرائيلاتفاق الخليل هـو اتفـاق فلـسطيني "وقال إن 
ــوم  ــاق ي ــد االتف ــر وقعــت تجدي ــده علمــا ان منظمــة التحري ــشهر واحــد رفــض تجدي ــسابع والعــشرين مــن ال ال

  ."الماضي
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يلغــي االلتــزام باالتفــاق الوحيــد الــذي كــان متبقيــا بــين الجــانبين "وأضــاف أن نتانيــاهو وبهــذا القــرار 
  ."ي وهو بذلك ينهي كل االتفاقيات الموقعةسرائيلالفلسطيني واإل

الفلــسطينيون، وال  أوومهمـة بعثــة المــراقبين المـدنيين رصــد التجــاوزات التـي يرتكبهــا المــستوطنون 
 مراقبــا مــن ٦٤، جالنــرويوتــضم البعثــة التــي تقودهــا . يحــق لعناصــرها التــدخل مباشــرة لــدى وقــوع حــوادث

مـن جانـب . أشـهر وسويدية وايطاليـة وسويـسرية وتركيـة، ويـتم تجديـد مهمتهـا كـل سـتة ةنرويجيجنسيات 
مـن . "سـرائيلم الـدعم والحمايـة الكاملـة إلتقد"آخر، اتهم عريقات إدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب بأنها 

اتخاذ خطوات فورية وعاجلة لـضمان تـوفير حمايـة حقيقيـة للـشعب "ـ باألمنجهته، طالب أبو ردينه مجلس 
  ."الفلسطيني

التهديـد بخطـر حقيقـي علـى أبنـاء شـعبنا فـي الخليـل " إلـى  اتفـاق الخليـل يـشيرإلغـاءوحذر من أن 
  ."ي الفلسطينيةراضوعموم األ

 مـستوطن ٦٠٠لخليل هي أكبر مدينة فلـسطينية فـي الـضفة الغربيـة المحتلـة ويعـيش فيهـا نحـو وا
ــود اإل ــين ســرائيليحمــيهم آالف الجن ــريين ب ــسطيني٢٠٠ مــن أكث ــف فل ــر ســرائيلوالمــستوطنات اإل.  أل ية غي

ــى  ــت عل ــسالم نظــرا ألنهــا بني ــرة أمــام ال ــة كبي ــدولي وتعتبــر عقب ــانون ال ــة بموجــب الق تبرهــا  يعأراضًقانوني
. ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلـسطينية د....الفلسطينية جزءا من دولتهم المستقبلية

ي ووزيـر أمنهـا الـداخلي جلعـاد أردان تمديـد إغـالق سـرائيل، قـرار حكومـة االحـتالل اإلأمـسحنان عشراوي، 
اط للــسلطة الفلــسطينية فيهــا عــدد مــن المؤســسات الفلــسطينية فــي مدينــة القــدس المحتلــة، ومنــع أي نــش

إن هذه الخطـوة المـستفزة تـأتي فـي سـياق ": وقالت في بيان باسم اللجنة التنفيذية.بالخطير وغير المسؤول
العــدوان المــستمر علــى القـــدس ومؤســساتها ومواطنيهــا بهــدف تـــصفية الوجــود الفلــسطيني فيهــا تطبيقـــا 

نـة المقدسـة وتعزيـز سياسـة التطهيـر العرقـي والتهجيـر إلستراتيجية دولة االحتالل القائمة على تهويد المدي
أن هـذا القـرار الـذي يـشمل مؤسـسات  إلـى وأشـارت."القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحيـاة فيهـا

وطنية هي بيت الشرق والغرفة التجارية، والمجلس األعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسـات، ونـادي 
الجتماعية واإلحصائية، يأتي نتيجة الغطاء األميركي السياسي والقـانوني والمـالي األسير ومكتب الدراسات ا

ــة االحــتالل وقــرارات وخطــوات اإلدارة األميركيــة األحاديــة وغيــر المــسؤولة تجــاه الحقــوق الفلــسطينية  لدول
 إلـى هادفـة ونقل سفارتها إليها، وغيرها من القـرارات السرائيلالمشروعة ومنها االعتراف بالقدس عاصمة إل

منع إقامة دولة فلـسطينية مـستقلة وذات سـيادة علـى حـدود  إلى إنهاء جميع قضايا الوضع النهائي وصوال
  . وعاصمتها القدس الشرقية١٩٦٧العام 

  ٥ص/١/٢/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  التذمر من السياسة االسرائيلية
 

  عمال يرفضون المشاركة في بناء شبكة قطارات لالحتالل.. إسبانيا
 

إقلـيم  فـي –)) CAF(كـاف  (اللجنـة العماليـة لمـصنع القطـارات أعربت – وكاالت – ين اليومفلسط
) ترومـاي( الباسكي في شمال إسـبانيا، عـن رفـضها للمـشاركة فـي المناقـصة لبنـاء شـبكة قطـارات أوسكادي

 .في القدس المحتلة

ناقـصة، إال أن الم وكانت حكومة االحتالل، قد ضمت شركة كاف من ضمن الـشركات المـشاركة فـي
ٍخطـوط قطـارات علـى أراض تـم االسـتيالء  لجنـة عمـال المـصنع، رفـضت المـشاركة والتـورط فـي بنـاء شـبكة

 .مخالف للقوانين الدولية عليها، وهي أراضي فلسطينية، ألن ذلك

شـبكة الخطــوط غيــر  هنــاك إجمــاع علـى اعتبــار أن مـشروع"وقالـت اللجنــة العماليـة فــي بيانهـا أن 
بغـرض اسـتخدام المـستوطنين فقـط فـوق  ية خط سير الشبكة من جهة أولى، وألنه سـيكونشرعي، من ناح

شبكة خطـوط ترومـاي يجـب أن تراعـي مبـدأ حقـوق اإلنـسان،  وأن أي. األراضي الفلسطينية من جهة ثانية
 ".يمثله كل من مجلس األمن والمحكمة الدولية لألمم المتحدة القانون الدولي الذي

 عــن –)) ELA (الباســك( ال إلقلــيم الباســك المدافعــة عــن حقــوق عمــال إقلــيموأعربــت نقابــة العمــ
المـصنع لقبـول المـشاركة فـي مناقـصة للقيـام  تضامنها مع لجنة عمال مصنع كاف، وعن تعجبها مـن إدارة

  .ومرفوضة من أغلبية المجتمع الدولي بأعمال مناهضة للقانون الدولي

  ٣١/١/٢٠١٩فلسطين اليوم 

*** 

  اعتداءات

  حتالل يمدد حظر أنشطة منظمة التحرير بالقدس المحتلةاال
  

   ....- وكاالت– كامل إبراهيم -القدس المحتلة 

، علـى تمديـد األمـر بمنـع أي أمـس، وقع جلعاد أردان وزير األمن العام اإلسـرائيلي، أخرىمن جهة 
ة بعـد تبنـي توصـية مـن نشاط لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية في القـدس الـشرقي

  .الشاباك والشرطة اإلسرائيلية حول الموضوع

ويحــدد األمــر الــذي وقعــه أردان أنــشطة مؤســسات بيــت الــشرق، وكــذلك الغرفــة التجــارة، والمجلــس 
ــر الدراســات االجتماعيــة  ــسطيني ومق ــادي األســير الفل ــسطينية، ون ــز الدراســات الفل ــسياحة، ومرك ــى لل األعل

  .واإلحصائية
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مــشددا علــى أن إســرائيل لــن . ار بحجــة أن تلــك الجهــات تتبــع إلــى الــسلطة الفلــسطينيةوأرجــع القــر
  .تتنازل عن سيادة القدس

، قرار حكومة أمسحنان عشراوي، . ووصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د
ؤسـسات الفلـسطينية فـي االحتالل اإلسرائيلي ووزير أمنها الـداخلي جلعـاد أردان تمديـد إغـالق عـدد مـن الم

  .مدينة القدس المحتلة، ومنع أي نشاط للسلطة الفلسطينية فيها بالخطير وغير المسؤول

إن هذه الخطوة المستفزة تأتي في سـياق العـدوان المـستمر : "وقالت في بيان باسم اللجنة التنفيذية
قــا إلســتراتيجية دولــة علــى القــدس ومؤســساتها ومواطنيهــا بهــدف تــصفية الوجــود الفلــسطيني فيهــا تطبي

االحــتالل القائمــة علــى تهويــد المدينــة المقدســة وتعزيــز سياســة التطهيــر العرقــي والتهجيــر القــسري وبــسط 
  ."السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها

ــة التجاريــة،  ــشرق والغرف ــت ال ــة هــي بي ــشمل مؤســسات وطني ــذي ي ــرار ال ــى أن هــذا الق وأشــارت إل
ركــز الفلــسطيني للدراســات، ونــادي األســير ومكتــب الدراســات االجتماعيــة والمجلــس األعلــى للــسياحة، والم

واإلحــصائية، يــأتي نتيجــة الغطــاء األميركــي الــسياسي والقــانوني والمــالي لدولــة االحــتالل وقــرارات وخطــوات 
اإلدارة األميركيــة األحاديــة وغيــر المــسؤولة تجــاه الحقــوق الفلــسطينية المــشروعة ومنهــا االعتــراف بالقــدس 

مة إلسرائيل ونقل سفارتها إليها، وغيرها من القرارات الهادفة إلى إنهاء جميـع قـضايا الوضـع النهـائي عاص
 وعاصـمتها القــدس ١٩٦٧وصـوال إلـى منــع إقامـة دولــة فلـسطينية مــستقلة وذات سـيادة علــى حـدود العــام 

  .الشرقية

  ٥ صفحة ٢/٢/٢٠١٩الرأي 

***  

   ية ويستبيح االحتالل ينكل بالمسيرات السلمية الفلسطين

  الشراعية بالطائرات "األقصى"سماء
 

 صعد جيش االحتالل اإلسرائيلي سياسته العدوانية تجاه الشعب - القدس المحتلة -برهوم جرايسي
الفلسطيني على امتداد الجغرافية الفلسطينية، من غزة حتى قلقيلية ، اصيب خاللها العشرات برصاص 

  .االحتالل الحي والمطاطي واالختناق

 فلسطينيا قد اصيبوا برصاص االحتالل بينها إصابة حرجة على الحدود الشرقية لقطاع ٣٢كان و
كما . ”اسرانا ليسوا وحدهم“ لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي تحمل اسم ٤٥غزة خالل الجمعة الـ 

  .الضفةأصيب العشرات باالختناق والرصاص المطاطي ، خالل قمع قوات االحتالل اإلسرائيلي مسيرات 

 مواطنا برصاص قوات االحتالل شرق قطاع غزة بينهم ٣٢وأكدت وزارة الصحة في غزة إصابة 
 .مسعفة اصيبت بقنبلة غاز مباشرة في الوجه من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي شرق رفح
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ة كما وأطلقت قوات االحتالل اإلسرائيلي النار وقنابل الغاز تجاه الشبان قرب موقع ملكة شرق مدينة غز
كما . استهدفت المشاركين في التظاهرات السلمية على السياج الفاصل شرق خان يونس جنوب القطاع
  .أطلقت قوات االحتالل قنابل الغاز تجاه الشبان اثناء محاولتهم اشعال االطارات المطاطية شرق البريج

 ، حيث العشرات وفي الضفة صعد جيش االحتالل من سياسته العدوانية تجاه المسيرات السلمية
  .بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات باالختناق

من جهته قال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوة كبيرة من جيش 
االحتالل اقتحمت القرية، واعتلت أسطح منازل المواطنين بعد تحطيم أبوابها الخارجية، وأطلقت الرصاص 

دني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلصابة مواطنين أحدهما الحي والرصاص المع
بالكتف واآلخر في اليد، إضافة إلى العشرات باالختناق جرى عالجهم ميدانيا من قبل طواقم جمعية الهالل 

  .األحمر الفلسطيني

جبروهم على التراجع وأوضح أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب تصدي الشبان للجنود بالحجارة، وأ
وأفشلوا كمينا لهم نصبوه داخل أحد المنازل المهجورة بنية اعتقال شبان من القرية، مشيرا إلى أن قوات 

  .االحتالل بدأت تكثيف عمليات تصوير الشبان

من ) عاما٢٦(في اطار موصول شيع الفلسطينيون في رام اهللا أمس، جثمان الشهيد مجد مطير 
  .قدس المحتلة، إلى مثواه األخير في مقبرة المخيممخيم قلنديا شمال ال

وحمل المشيعون جثمان الشهيد على األكتاف، وقد لف بالعلم الفلسطيني، وطافوا به أزقة المخيم، 
  .حاملين األعالم والرايات الفلسطينية، مرددين الهتافات والشعارات المنددة بجرائم االحتالل بحق شعبنا

 االحتاللي، بعد أن كان "عوفر"ت جثمان الشهيد مطير عند معسكر وكانت سلطات االحتالل سلم
  .العام الماضي) ديسمبر( من كانون األول١٣محتجزا لديها منذ الـ

وارتقى مطير برصاص جنود االحتالل في شارع الواد بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، حيث ترك 
  .ينزف إلى أن استشهد

 القدس وخارجها صالة الجمعة برحاب المسجد األقصى  ألف فلسطيني من٥٠إلى ذلك أدى 
  .المبارك، رغم إجراءات االحتالل المشددة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها

مدينة القدس والمسجد األقصى يمران بنكبة “وقال خطيب الجمعة الشيخ اسماعيل نواهضة إن 
  ."حضارية تاريخية انسانية وجغرافية

تتعرضان هذه األيام لخطر متجدد، ونشاهد إقدام االحتالل على القدس واألقصى "وأضاف أن 
خطوات خطيرة ال يستهان بها مستغال األوضاع في المنطقة، وذلك بطمس معالم المدينة المقدسة وتغيير 
هويتها العربية اإلسالمية، وتزوير تاريخها وتجفيف التواجد الفلسطيني فيها، وينطبق هذا األمر على بقية 

  ."قرى الفلسطينية كمصادرة األراضي وتجريفها وقطع أشجارها وهدم مؤسساتهاالمدن وال
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ُأن المسجد األقصى يقتحم يوميا من قبل المتطرفين والحاقدين "ولفت الشيخ نواهضة إلى 
 ."ومسؤولي االحتالل، والعمل جار على تقسيمه زمانيا ومكانيا على مرأى ومسمع دول العالم

تداءات االحتالل غير مسبوقة، وتشمل كذلك مؤسساتنا ومستشفياتنا اع"وأوضح خطيب األقصى أن 
  ."ومدارسنا، خاصة مدارس الوكالة

في ظل هذه األجواء وغيرها من االبتالءات والمصائب ما أحوجنا الى الصبر والثبات ": وقال
 العودة الى قرآننا والمرابطة في أقصانا ومدننا وقرانا والعمل على تحرير أرضنا ومقدساتنا، وما أحوجنا الى

والحق في النهاية ال بد أن ينتصر وتعود مقدساتنا وقدسنا، ولم الشمل … نستمد من تعاليمه العزم واإلرادة
  ."وتوحيد الصفوف

وفي تحد واستفزاز جديدين لمشاعر أهالي المدينة المقدسة ولكافة المسلمين ،اطلق االحتالل 
  ت فوق المسجد األقصى المباركاإلسرائيلي أمس ، ثالث طائرات شراعية حلق

 أشخاص حلقوا بالطائرات الثالث فوق المسجد األقصى ونزلوا في الحي ٣وأفاد شهود عيان بأن 
  ."األقصى"وهذه من المرات النادرة التي تحلق بها طائرات شراعية فوق ال.اليهودي

  ١٨ص/٢/٢/٢٠١٩ الغد

*** 

   تتواصل"األقصى"واقتحامات .. مداهمات واعتقاالت في الضفة
  

ي، سرائيلمن جهتها، اقتحمت قوات االحتالل اإل -  ....– وكاالت –  كامل ابراهيم- القدس المحتلة 
وقال جيش . ً، مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت منازل المواطنين واعتقلت عددا منهمأمس

  . فلسطينيا من الضفة الغربية١١ه إن قواته اعتقلت الليلة قبل الماضية االحتالل في بيان ل

 خالل عمليات تفتيش في بلدة قبالن جنوب "كارلو"وزعم االحتالل العثور على سالح من نوع 
ً دوالرا أميركيا٢٧٢٥٠( ألف شيقل ١٠٠نابلس، واستولت على قرابة الـ  من عائلة فلسطينية في بلدة ) ً

  .ي الخليلبيت أوال غرب

. ي أربعة شبان من بلدة الخضر جنوب المدينةسرائيلوفي بيت لحم اعتقلت قوات االحتالل اإل
، ومحمد خضر ) عاما٢٤(وقالت مصادر محلية إن قوات االحتالل اعتقلت الشاب أحمد محمد صالح 

نازل ، بعد دهم م) عاما٢٢(، ويوسف تيسير عيسى ) عاما٢١(، وزين محمد عيسى ) عاما٢٧(موسى 
وقالت . وفي طولكرم اعتقلت قوات االحتالل شابا من مخيم طولكرم بعد مداهمة منزله. ذويهم وتفتيشها

مصادر محلية، إن عدة آليات عسكرية داهمت مناطق مختلفة في مخيم طولكرم، وانتشرت في جيل 
  .النصر،وداهمت منزل المواطن فايز أبو صفيرة واعتقلوا نجله صامد

ي ومجموعات من المستوطنين والطالب سرائيلقتحم ضباط من شرطة االحتالل اإلمن جهة ثانية، ا
  .اليهود، باحات المسجد األقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة
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ً مستوطنا باقتحام األقصى خالل الجولة األولى لالقتحامات، ٤٤ية لـ سرائيلوسمحت الشرطة اإل
  .الجامعات العبريةً طالبا من طالب المعاهد الدينية و٢٠بينهم 

يا اقتحموا األقصى بلباسهم إسرائيلً ضابطا ٤٠وقالت مصدر في دائرة األوقاف اإلسالمية، إن 
  ."باب المغاربة"المدني من جهة 

  ٥ص/١/٢/٢٠١٩الرأي 

*** 

  ًاالحتالل يعتقل ناشطا ويستدعي آخر من مدينة القدس
 

بحـي الـشيخ  بو دياب من المسيرة األسبوعيةاعتقلت قوات االحتالل، اليوم الجمعة، الناشط صالح أ
 .وتهجير السكان االستيطان جراح وسط القدس ضد

خالـــد أبـــو تايـــه مـــن  فـــي الـــسياق، اســـتدعت ســـلطات االحـــتالل اليـــوم الجمعـــة الناشـــط المقدســـي
  .للتحقيق معه المسجد األقصى جنوب سلوان  بلدة

  ١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  طفال من سلوان جنوب المسجد األقصىاالحتالل يعتقل : القدس
 

عبــــد العــــال الــــشويكي مــــن حــــي الثــــوري  الطفــــل اعتقلــــت قــــوات االحــــتالل، اليــــوم الجمعــــة،
 . المباركاألقصىجنوب المسجد  سلوان ببلدة

  .متفرقة ضد االحتالل مواجهات وكانت سلوان شهدت اليوم

 ١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  شؤون مقدسية

  ًجمعة جنوب األقصى تضامنا مع السكان ضد هدم منازلهممقدسيون يؤدون ال
 

جنـوب المـسجد  سـلوان وبلـدة جبل المكبـر في منطقة الجسر بين صالة الجمعة ى مقدسيون اليومأد
 .منازلهم هدم  المبارك تضامنا مع السكان ضداألقصى

 تهجير الـسكان ىإلوألقى الشيخ ياسر أبو غزالة خطبة الجمعة واستنكر سياسات االحتالل الهادفة 
  .من منازلهم ومدينتهم المقدسة

  ١/٢/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 
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  تقارير

 والتنكيل التهجير سياسات من القدس سكان لحماية التحرك العالم دول على :األورومتوسطي

  الممنهجة يةسرائيلاإل
 

 تنـــاول ًمفـــصال ًحقوقيـــا ًتقريـــرا اإلنـــسان لحقـــوق األورومتوســـطي المرصـــد أصـــدر – نيـــوز الكـــون
 الماضــي الــشهر مــدار علــى القــدس فــي الفلــسطينيين بحــق والتنكيــل والهــدم التــسعفي االعتقــال انتهاكــات

ــسمبر( ــص ،)٢٠١٨ دي ــى وخل ــسياسات أن إل ــي يةســرائيلاإل ال ــة ف ــة المقدســة، المدين ــاز صــورها، بكاف  تمت
 االحــتالل، تحـت سكانكـ األساسـية حقــوقهم وتنتهـك تهجيـرهم، إلـى وتهــدف الفلـسطينيين، تجـاه بالعنـصرية

 يةسـرائيلاإل والتنكيـل التهجيـر سياسـات مـن القـدس فـي الفلـسطينيين لحمايـة التحـرك إلـى العـالم دول ًداعيا
  .دولية مسؤولية باعتبارها بحقهم، الممنهجة

 لطبيعـة إشـارة فـي ،"القـدس مـن الفلـسطينيين ِأخرجوا" عنوان حمل والذي تقريره، في المرصد ولفت
 الفلـسطينيين بحق انتهاكاته من ّصعد يسرائيلاإل االحتالل أن إلى الفلسطينيين، تجاه يةرائيلساإل السياسات

 وشـملت ،٢٠١٧ ديـسمبر فـي إليهـا بـالده سـفارة نقـل ترامـب األمريكـي الـرئيس قـرار منـذ القدس مدينة في
 األســـرى تقـــالاع ٕواعـــادة اإلداري، االعتقـــال ذلـــك فـــي بمـــا تعـــسفية، بـــصورة االعتقـــال عمليـــات االنتهاكـــات
 أهلهـا، وتهجيـر المنـازل هـدم عمليـات إلـى إضـافة الـسجن، بوابة من خروجهم فور أخرى مرة الفلسطينيين

 تـستفز بأعمـال والقيـام األقصى، المسجد اقتحام سياسات استمرار عن ًفضال القدس، سكان على واالعتداء
  .هناك المصلين مشاعر

 كــأداة الفلــسطينيين بحــق االعتقــال يمــارس يســرائيلإلا االحــتالل أن الــدولي الحقــوقي المرصــد وبــين
ــاب ــب للعق ــانوني، ســبب أو ذريعــة أي دون والترهي ــوع أو ق ــاب مــن كن ــوح، العق  حــاالت فــي ســيما وال المفت

ــال ــا اإلداري، االعتق ــا للفلــسطينيين يســرائيلاإل االحــتالل ســلطات توجــه كم ــر فــضفاضة ًتهم  عمليــات لتبري
 يينسـرائيلاإل المـستوطنين اقتحـام أثنـاء األقـصى بالمـسجد يتواجـد لمـن ،"العام مبالنظا اإلخالل "كـ االعتقال،

 ديـسمبر خـالل حـصل كمـا قـانوني، غيـر عمـل بـأي يقـم لم ولو حتى الرحمة، باب منطقة في ًخصوصا له،
 لمجــرد اعتقــالهم تــم والــذين رمــوز، أبــو نظــام والــسيد شــحادة وصــفاء الــرازم جهــاد الــسيدتين مــن كــل مــع

  .لهم العام بالنظام اإلخالل تهمة وتوجيه المكان في تواجدهم

 تمتنـع يةسرائيلاإل العامة النيابة إن األورومتوسطي، المرصد باسم المتحدثة بريتشيت، سارة وقالت
 بــآالت الفلــسطينيين علــى يعتــدون الــذين يينســرائيلاإل المــواطنين مــع والتحقيــق اعتقــال عــن مقــصود بــشكل
 االجتمـاعي، التواصـل مواقع عبر مباشرة الفلسطينيين قتل على تحريضية راتمنشو بنشر يقومون أو حادة
 الــشبان مــن المئــات وتعتقــل اآلخــر، الجانــب فــي فلــسطيني أي ينــشرها مــشابهة جملــة كــل تجــرم حــين فــي

  .واألطفال
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 الشاب اعتقال ومنها .الفائت ديسمبر في تمت التي االعتقال حاالت لعشرات ًتفصيال التقارير وأورد
 فـي شـاركوا آخـر ًشـابا )٣٠( مـن أكثر إلى إضافة زفافه، حفل على ًيوما ٢٠ من أقل بعد" الفاخوري رامي"

  .حماس حركة وتمجيد فلسطينية وأناشيد ٍأغان العرس تضمن بدعوى العرس،

 الـذي العنـصري التمييـز علـى فاقع دليل ورفاقه الفاخوري الشاب مع حدث ما إن ":بريتشيت وقالت
 طاقم أثار حيث والمحاكمة، والمالحقة التحقيق إجراءات في يينسرائيلواإل الفلسطينيين بينيل  إسرائتمارسه
 ًإعالميـا المعروفـة ين،سـرائيلاإل المتطـرفين أحـد لـدى عـرس بحفلة تتعلق أخرى قضية المعتقلين عن الدفاع
 صـور برفـع طنينالمـستو مـن مجموعـة قام وفيها ،١٢/٢٠١٥ شهر في أقيمت وقد ،"الكراهية حفلة "باسم

 نفــذها التــي الحــرق عمليــة مــن الوحيــد النــاجي الدوابـشة علــي للطفــل صــورة عليهــا ودميــة الدوابــشة عائلـة
 والزجاجـات األسـلحة ورفعـوا الـصورة، بطعن وقاموا السكاكين ورفعوا بها ورقصوا عائلته، ضد المستوطنون

 فليهـدم األقـصى، المـسجد أي – المسجد قفليحر "عبارات تتضمن تحريضية أناشيد بإنشاد وقاموا الحارقة،
 تقــم لـم كمـا فقـط، آخـرين ٧و العــريس مـع بـالتحقيق الـشرطة قامـت ذلــك ومـع، "المـسجد ُفليفجـر المـسجد،

 أشهر ١٠ بعد إال ضدهم اتهام لوائح بتقديم تقم لم كما الفاخوري، عرس قضية غرار على اعتقالهم بتمديد
  ."عنهم اإلفراج وبعد العرس من

 ودخلـت منزلـه، اقتحمـت يةسـرائيلاإل القـوات إن القدس، سكان من وهو ملحس، حمزة شبابال وقال
 وشـقيقه حمـزة اعتـرض ولمـا الـرأس، وغطـاء الـشرعية مالبـسهن بارتـداء ّقيامهن قبل البنات شقيقاته غرفة
 الــدخ شــقيقه يــد وكــسر المبــرح، بالــضرب علــيهم باالعتــداء والمخــابرات الــشرطة رجــال قــام ذلــك، علــى خالـد

 وهــم الجنــود بتــصوير قيامهــا بــسبب النقــال هاتفهــا وتكــسير األرض علــى شــقيقاته إحــدى ودفــع واعتقالــه،
  .أشقاءها يضربون

 لحظـة القـدس مـن الفلـسطينيين اعتقـال إعـادة فيهـا جـرى حـاالت عـدة األورومتوسطي تقرير وذكر
 أبـو وصـبيح جـابر، ومحمـود الرجبـي، وعـدنان اللطيـف، عبـد محمـود الـشبان مـع حصل كما .عنهم اإلفراج
 اعتقـال إعـادة خـالل مـن يهـدف االحـتالل إلـى ًمـشيرا .عـصب أبـو ويعقـوب صـبيح، أبـو الدين وعز صبيح،
 اعتقـالهم إعـادة تـتم حيـث عـنهم، اإلفـراج لحظـة جماهيري احتفالي مظهر أي إقامة منع إلى األسرى هؤالء

 أو القـدس مدينـة عـن واإلبعـاد المنزلـي، سالحـب مثـل، عـنهم إفراج شروط بفرض المحكمة مطالبة أجل من
 هـي االحتفـاالت هـذه ّأن مـن الـرغم علـى الفلـسطينية، األعالم فيها ُتحمل احتفالية مظاهر إقامة من منعهم
  .ًمطلقا جريمة أي تشكل وال ذاتها بحد وشرعية قانونية

ــصل، ســياق وفــي ــي المرصــد أورد مت ــره ف ــشهادات عــشرات تقري ــي والحــوداث ال ــين الت  ممارســة تب
 ببيــوتهم يتعلــق فيمــا القــدس مدينــة فــي الفلــسطينيين تجــاه تعــسفية سياســة يســرائيلاإل االحــتالل ســلطات

 منـازلهم وهـدم للبنـاء رخـص إعطـائهم منـع خـالل مـن تهجيرهم إلى التقرير بحسب تسعى حيث ومساكنهم،
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 منـازلهم، بهـدم يامهـاق عنـد المقدسـيين علـى طائلـة مبـالغ بفـرض تقـوم ذلـك، عـن عـدا .التجاريـة ومحالهم
  .عليهم النفقات هذه لفرض ًتجنبا بأيديهم منازلهم بهدم القيام إلى يضطرهم الذي األمر

 الـذي األمـر األسـر، هـذه مقتنيـات ُتهـدر إنـذار، سـابق بـدون المفـاجئ الهدم سياسة ّأن إلى إضافة
 ًمخططـا اآلن حتـى االحـتالل بلديـة تـصدر لم نفسه، الوقت وفي .اإلجراءات هذه في الترهيبي الجانب يظهر

 الـــسماح ّثـــم ومـــن قـــانوني، بـــشكل الـــشرقية القـــدس فـــي البنـــاء موضـــوع تنظـــيم أجـــل مـــن ًعامـــا، ًتنظيميـــا
  .له ًوفقا البناء رخص بإصدار للمقدسيين

 فـي نفـذت االحتالل سلطات أن إلى تشير حقوقية ومنظمات محلية تقارير إن األورومتوسطي وقال
 بيتا )١٢٥( من أكثر أخطرت كما تجارية، ُمنشأة )١٧٨( و سكني، لمنزل هدم عملية )٦٨( ٢٠١٨ العام

 االحـتالل، مـن بـأوامر أصـحابها بواسـطة ًذاتيـا ًهـدما هـدمها ّتم منازل )١٠( وهناك بالهدم، تجارية ُومنشأة
  .ًقاصرا )٥٨( حوالي منهم الهدم، بسبب منازلهم من شخص) ١٤٤ (من أكثر ّوهجر

 تقـوم التـي الهـدم عمليـات إن األورومتوسـطي، المرصد في القانونية المستشارة زايد، إيناس وقالت
 وفـق القـدس تخـضع ناحيـة، مـن": وأضـافت .حـرب جريمـة وتمثـل قانونيـة، غيـر القدس في االحتالل قوات
 لالحـتالل ولـيس الدوليـة، للمـسؤولية )١٨١ رقم( المتحدة لألمم العامة الجمعية أصدرته الذي التقسيم قرار
ــع لكــي عليهــا ســلطة يســرائيلاإل  عــدم بحجــة بيــوتهم بهــدم يقــوم أن أو فيهــا البنــاء مــن الفلــسطينيين يمن

 ًأرضـا الـشرقية القـدس تعـد األمميـة القـرارات ووفـق .تعـسفي وبـشكل أصـال لهـم يمنحـه ال والذي الترخيص،
 تمليــه بمــا إدارتهــا اليبالتــ واجباتهــا ومــن ًاحتالليــا، ًعمــال فيهــا يةســرائيلاإل الــسلطات وجــود ويعــد محتلــة،
 لهـم جديـدة بيوت بناء من الفلسطينيين تمنع إسرائيل إن فيما االحتالل، تحت يقعون الذين السكان مصالح

 الـدعم سبل كافة لهم وتقدم بل بالبناء يينسرائيللإل وتسمح الماضية، السنوات عشرات مدار على وألوالدهم
 الـدولي القـانون وفـق المحظـور االستيطان صور من وصورة ًا،تعسفي ًتمييزيا ًفعال يمثل ما وهو والتشجيع،
  ."اإلنساني

 الـشرطة وتقـاعس القـدس فـي الفلـسطينيين علـى االعتـداء حـاالت إلى األورومتوسطي تقرير ولفت
 القـدس فـي الفلـسطينيين تجـاه المـستوطنين اعتـداءات تـسجل حيـث الحـاالت، تلـك مالحقـة عـن يةسرائيلاإل

  .ًوعياأسب حاالت ٣ من أكثر

 بتــــاريخ تعــــرض والــــذي شــــعفاط، مخــــيم مــــن ،)ًعامــــا ٣٩(" الفقيــــه نــــضال "حالــــة التقريــــر وأورد
 مـن مجموعـة قبـل مـن االعتـداء إلـى القـدس فـي الركـاب لنقـل حافلـة كسائق عمله أثناء ،١٤/٢١/٢٠١٨

 فـي ورضـوض العـين أسـفل فـي وكـسر والقـدم، الظهـر فـي برضـوض إصـابته فـي تـسبب مما المستوطنين،
 منـازل ١٩/١٢/٢٠١٨ يـوم مـن المتـأخرة الليل ساعات في مستوطنون هاجم كما .العين في وجرح سمالج

 يملكهـا سـيارة )٢٠( مـن أكثـر عجالت بإعطاب وقاموا حنينا، بيت في الغرابلة حي في المقدسيين وسيارات
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 االنتقـام الـى وتـدع الجـدران على عنصرية تحريضية شعارات بكتابة وقاموا الحي، في الفلسطينيون السكان
  .الفلسطينيين على والتحريض

 االحــتالل انتهاكــات مــن وســكانها القــدس تحمــي أن إلــى العــالم دول األورومتوســطي المرصــد ودعــا
 بــصورة الفلــسطينيين تجـاه وممنهجــة قاسـية بــصور والمتـصاعدة التعــسفية اعتداءاتـه واســتمرار يسـرائيلاإل

 بالتزاماتهــا يســرائيلاإل االحــتالل ســلطات إلــزام علــى لعمــلوا القــدس، مــن مــنهم تبقــى مــا تهجيــر إلــى تهــدف
  .منها التنصل وعدم احتالل، كقوة المقدسة، المدينة في الدولي القانون بموجب

 القاســـية األفعـــال بإدانـــة األوروبـــي، واالتحـــاد المعنيـــة، بهيئاتهـــا المتحـــدة األمـــم المرصـــد وطالـــب
 تحتـرم التـي الـدول ًداعيـا .كثـب عن المحتلة المدينة في ضعالو ومراقبة القدس في يةسرائيلاإل واالنتهاكات

 عـن األمريكيـة اإلدارة ثني على العمل إلى الدوليين والسلم األمن حفظ أجل من وتعمل المتحدة األمم ميثاق
 االنتهاكـات لزيـادة أخـضر ًضـوءا االحتالل إعطاء إلى أدى والذي القدس، إلى سفارتها بنقل التعسفي قرارها

  .المقدسة ينةالمد في

  ٢٨/١/٢٠١٩الكون نيوز 

*** 

  االحتالل يوفر الحماية لجرائم المستوطنين: المكتب الوطني
  

قال المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان التابع لمنظمة  -  وكاالت- نابلس
م في قرية التحرير، إن جيش االحتالل اإلسرائيلي يوفر الحماية إلرهاب المستوطنين، ويصف جريمته

  ."المشاجرة"المغير بالضفة الغربية المحتلة بـ 

 امس، إلى أن الجرائم التي ترتكبها المستوطنون "صفا"وأشار المكتب في تقرير نشرته وكالة
تتواصل في طول الضفة الغربية وعرضها، وآخرها الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها الشاب حمدي 

 جيش االحتالل، عقب محاولة المستوطنين اقتحام قرية المغير  آخرين برصاص٣٠ٕالنعسان واصابة نحو 
  .شرق مدينة رام اهللا

ًوأوضح أن هذه الجرائم تأتي امتدادا للحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة االسرائيلية وأذرعها 
  .العسكرية واألمنية المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين

ي ظل الحماية والدعم الذي توفره حكومة نتنياهو وأكد أن المستوطنين يصعدون من إرهابهم ف
المتطرفة لهم مع غياب القانون والنظام القضائي النزيه والعادل وآليات الردع والمعاقبة، وسيادة منطق 

  .اإلفالت من المساءلة والعقاب

ن بي” مشاجرة“ّولفت إلى أن بيانا لجيش االحتالل اعتبر الجريمة التي تعرضت لها قرية المغير، 
  .َمستوطنين وأهل القرية، وذلك في محاولة لتنظيف ساحة وأيدي القتلة المستوطنين من دم الشهيد نعسان



 
٢٤

هو محاولة ” المشاجرة“واعتبر أن تسمية ما تعرضت له القرية من عدوان استيطاني إرهابي بـ 
  .مكشوفة لتبرئة ساحة المجرمين والقتلة من المستوطنين

ًفي الضفة بدأت تأخذ في السنوات األخيرة طابعا منظما، وهي تتواصل يذكر أن جرائم المستوطنين  ً
بتأمين من قوات االحتالل، ودعم من المرجعيات الدينية كالفتوى االخيرة للحاخام مردخاي الياهو حاخام 

مجموعة من الحاخامات الكبار من الصهيونية الدينية، رسالة تطالب “وفي السياق، عممت . صفد
  .”)ًا عام٤٧(ائيلي بالتبرع لإلرهابي اليهودي المتهم بقتل الشهيدة عائشة رابي الجمهور اإلسر

وأتت رسالة الحاخامات بعد أن قدمت الئحة اتهام ضد مستوطن للمحكمة المركزية اإلسرائيلية في 
  .”القتل غير المتعمد“اللد، نسبت له تهم 

جرائم االحتالل ومستوطنيه، أعلن وأوضح المكتب الوطني أنه وفي محاولة لطمس الحقائق وزيادة 
  .رئيس حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو إنهاء مهمة بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل

ًوأضاف أن هذا القرار يعتبر بداية لحقبة أشد سوادا في مدينة الخليل لناحية زيادة جرائم االحتالل 
ًالتي تخلفها انتهاكات االحتالل ومستوطنيه، وال تريد شاهدا ًومستوطنيه، وتمهيدا لطمس الحقائق المرعبة 

  .على جرائمها

وأشار إلى تواصل العمل في عدد من المشاريع االستيطانية، التي تهدف الى تعميق السيطرة 
التي تعمل على تهويد ” إلعاد“اإلسرائيلية على حوض المدينة القديمة في القدس المحتلة وتقوية جمعية 

  .بلدة سلوان

صادقت األسبوع الماضي، على خطة ” اللجنة الوطنية لتطوير البنية التحتية في القدس“وذكر أن 
في المدينة المقدسة، الذي سيربط بين جبل الزيتون وحائط البراق ” التلفريك“بناء القطار الهوائي الخفيف 

  . مليون دوالر٢٠٠ كم وبتكلفة ١.٤في المسجد األقصى المبارك بطول 

مكتب الوطني في تقريره األسبوعي بأن جيش االحتالل أصدر امرا عسكريا بإغالق سبعة وأفاد ال
 .آالف دونم من األراضي الوقفية في منطقة العوجا في أريحا وذلك بحجج أمنية

 ٢١ ص٣/٢/٢٠١٩ الغد

***  
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  آراء عربية

 أوروبا مع فلسطين

 حمادة فراعنة
 

ًعبر االتحاد األوروبي عن قلقه من حل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي أنهى قرار الحل رسميا كما 
ًوفقا ، و«صالحية الجسم الحكومي الوحيد المنتخب للسلطة الفلسطينية « قال البيان األوروبي 

الستنتاجات مجلس وزراء الخارجية األوربيين وعلى ضوء اإلعالن عن عقد انتخابات فإن بعثات دول 
ُاالتحاد األوروبي في القدس ورام اهللا تشجع القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة 

اإلنسان، وفي هذا السياق وخاضعة للمساءلة، وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق 
 إلى العمل من أجل عقد انتخابات – كما جاء في البيان –دعا االتحاد األوروبي الحكومة الفلسطينية 

حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين، واعتبر بيان االتحاد األوروبي هذا على أنه أمر حيوي من منطلق 
 ومن أجل تحقيق هذا الهدف وهو إقامة الدولة الفلسطينية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة،

   : دعت بعثات دول االتحاد األوروبي في القدس ورام اهللا إلى تحقيق ثالثة أغراض

ً دعوة الفصائل الفلسطينية للعمل على إيجاد أسس مشتركة والعمل معا وصوال إلى ": أولها   ً
  ." لسطينيطريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الف

 الفصائل الفلسطينية على االنخراط بحسن نية في "حث بعثات دول االتحاد األوروبي : وثانيها 
ًعملية المصالحة التي تعتبر عنصرا هاما للوصول إلى حل الدولتين ً."  

 أن تستأنف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة التي "يجب على السلطة الفلسطينية : وثالثها  
   ." ًءا ال يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبليةُتعتبر جز

ً يوجه نقدا مباشرا لحل المجلس التشريعي، - ١: بيان االتحاد األوروبي   يدعو إلى إجراء -٢ً
  االنتخابات،

 انحيازه - ٤يدعو الفصائل إلى المصالحة وبهذا المعنى والمفردة يقصد فتح وحماس وباقي الفصائل،  -٣ 
 بيان االتحاد األوروبي – ٥الفلسطيني في إقامة دولته القابلة للحياة وذات السيادة، وتمسكه بحق الشعب 

وما حمل من مضامين وتوجهات وانحياز يدلل على أن القضية الفلسطينية مازالت تحظى باهتمام ورعاية، 
كل من خاصة وأن أوروبا هي الممول األول اآلن للسلطة، بعد أن أوقفت واشنطن مساعداتها المالية ل

   .السلطة الفلسطينية واألونروا

أوروبا التي تحملت مسؤولية إقامة المستعمرة اإلسرائيلية على أرض فلسطين ومدها بكل أنواع الدعم 
واإلسناد عبر قرارات بريطانيا ووعدها، وفرنسا وتسليحها التقليدي والنووي لتل أبيب، والمانيا عبر دعم 
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ى فلسطين، وعبر التعويضات المالية المقدمة للمستعمرة اإلسرائيلية تدفق المهاجرين اليهود األجانب إل
   .ًتعويضا عن الجرائم والمذابح التي قارفتها النازية بحق اليهود في أوروبا

ًأوروبا اآلن تعمل حثيثا وبشكل تدريجي وبخطوات تراكمية متتالية باالبتعاد خطوة خطوة عن دعم المشروع 
ئيلي، رافضة لجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وضد خطواته االستيطانية االستعماري التوسعي اإلسرا

والتهويد واألسرلة التي تحول دون إقامة دولة فلسطينية، ونحو اقترابه التدريجي من دعم المشروع الوطني 
الديمقراطي الفلسطيني، وبيانه هذا بشأن المجلس التشريعي ونحو تشجيع إجراء االنتخابات إضافة 

     .ى هذا الطريقواضحة عل

  ١٦ص/٢/٢/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء غربية وعبرية مترجمة
  

  عام أفضل للفلسطينيين؟.. ٢٠١٩
  

 ٦/١/٢٠١٩) ميدل إيست أونالين (–* راشمي روشان الل

 عالء الدين أبو زينة: ترجمة

 ترامب السالم إلى الشرق األوسط، لكنها سوف تضع نهاية للعبث المقيم "صفقة"لن تجلب 
ً، فإن حال قائما ٢٠١٩وكما قد نشهد في العام . مثل في األمل بأن تكون الواليات المتحدة صانع سالمالمت ً

 ترامب "صفقة" لن يتحقق من خالل - ١٩٩٣كما رسمته اتفاقيات أوسلو في العام  - على فكرة الدولتين 
ٕاهانة لتطلعاتهم من خالل وفي الحقيقة، لن يكون ما يقدمه صفقة بقدر ما هو بيع للفلسطينيين و. الكبرى

وربما تصبح حقيقة وجود خالف عميق على المستوى .  أو دولة شكلية"ناقص-دولة"ُخلق شيء يدعى 
ًالدولي مع هذه اإلعادة الكاسحة وغير العادلة لحقوق الفلسطينيين والمسؤوليات اإلسرائيلية، واضحة جدا 

  .٢٠١٩في العام 

***  

ة حمقاء في نهاية المطاف، لكن هناك فرصة معقولة ألن يكون ربما يكون التنبؤ في حد ذاته لعب
  . أفضل على األغلب بالنسبة للفلسطينيين من العامين السابقين٢٠١٩العام 

 التي طال الحديث "صفقة القرن"كبداية، ربما يميط الرئيس األميركي، دونالد ترامب، اللثام عن 
لمقرر أن يعقد البرلمان البريطاني جلسة لمناقشة مسألة ، من ا)فبراير( شباط ٨ويوم . عنها واإلشادة بها

  .االعتراف الرسمي بدولة فلسطينية
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ٕوربما يشهد العام الجديد إسبانيا وايرلندا وهما تحققان نواياهما المعلنة باالعتراف بالدولة 
حاولتها جعل وربما تحرز مدريد النجاح في م. كما تدرس فرنسا بدورها مسألة االعتراف. ًالفلسطينية أيضا

  .االتحاد األوروبي ككل يعترف بدولة فلسطينية

، عندما دخل الرئيس ٢٠١٧ً عاما أكثر سعادة من أي عام آخر منذ ٢٠١٩سوف يجعل ذلك من 
كل الوقت منذ ذلك "الصفقة الكبرى"وقد داوم على التفاخر بشأن . األميركي، دونالد ترامب، البيت األبيض

ًظهر أن تفاخره كله كان مفرطا أكثر من الالزم، وأن ما يعرضه يشكل إهانة  قد ي٢٠١٩الحين، لكن العام 
  .قاسية للفلسطينيين، والتي لن يقبلها العالم

ًوكان الغضب الكبير من قسوة أميركا المتزايدة تجاه الشعب الفلسطيني واضحا في أيلول 
العامة لألمم المتحدة لشجب ، عندما استخدم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعية )سبتمبر(

  .اإلسرائيلية - مبادرات ترامب أحادية الجانب المتعلقة بالقضية الفلسطينية

الدوس على الحقوق “ُوفي ذلك الحين، أصر ماكرون على أن القضية ال يمكن أن تحل عن طريق 
ل موثوق أي بدي“، وأضاف أنه ال يوجد ”المشروعة للشعب الفلسطيني في الحصول على سالم مشروع

  .”عن حل الدولتين

ترامب السالم إلى الشرق األوسط، لكنها سوف تضع نهاية للعبث المقيم ” صفقة“لن تجلب 
ً، فإن حال قائما ٢٠١٩وكما قد نشهد في العام . المتمثل في األمل بأن تكون الواليات المتحدة صانع سالم ً

ترامب ” صفقة“ لن يتحقق من خالل - ١٩٩٣كما رسمته اتفاقيات أوسلو في العام - على فكرة الدولتين 
ٕوفي الحقيقة، لن يكون ما يقدمه صفقة بقدر ما هو بيع للفلسطينيين واهانة لتطلعاتهم من خالل . الكبرى

  .أو دولة شكلية” ناقص -  دولة“ُخلق شيء يدعى 

 في المائة من الضفة الغربية، والتي ٤٠ُربما سيعرض على الفلسطينيين حكم ذاتي في نحو 
ويمكن أن تكون غزة تحت . ٕكون مساحة من األجزاء المنفصلة، وانما لن يتم منحهم الحقوق السياديةست

السيطرة الفلسطينية المفترضة، لكن إسرائيل سوف تدير األمن؛ ومعظم المداخل البرية والبحرية والجوية؛ 
  .والكهرباء والتجارة

ً ترامب هدفا مفيدا واحد"صفقة"على أي حال، سوف تخدم  ًا على األقل، خاصة إذا تم الكشف عنها ً
ٕفبمجرد أن يتبدد، مرة واحدة والى األبد، ذلك التظاهر األميركي بلعب . ًفي وقت مبكر نسبيا من العام الجديد

 مفتوحة أمام ٢٠١٩دور الوسيط النزيه بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، فإن ذلك سيترك بقية العام 
  .أخرى للتخفيف من حدة الوضعمحاوالت أكثر جدية من أماكن 

ً ترامب شيئا إيجابيا"صفقة"وبهذا المعنى، يمكن أن تكون  وال شك في أنه من األفضل التخلص . ً
من السرد الخيالي القائل إن الواليات المتحدة تنوي أن تتعامل بعدالة مع الفلسطينيين، باعتبار أن إدارة 

 على -  من جانب واحد- إلى جانب إسرائيل، وتصميمها ترامب ال تتكلف عناء إخفاء انحيازها المتطرف 
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وضع القدس، وقضية الالجئين : تفكيك العناصر الجوهرية الثالثة التي شكلت عملية سالم أوسلو
  .ٕالفلسطينيين، واقامة دولتين

ربما تصبح حقيقة وجود خالف عميق على المستوى الدولي مع هذه اإلعادة الكاسحة وغير 
وربما يأتي تصويت . ٢٠١٩ًسطينيين والمسؤوليات اإلسرائيلية، واضحة جدا في العام العادلة لحقوق الفل

 ترامب، وقد يشكل "صفقة"البرلمان البريطاني على االعتراف بدولة فلسطينية بعد وقت قصير من إعالن 
  .التصويت إشارة إلى طبيعة المزاج السائد في الدول األوروبية الرئيسية

لكن طرح مشروع القرار . الممكن التنبؤ بنتائج التصويت البريطانيبطبيعة الحال، ليس من 
ًللنقاش من األساس، بعد أن قدمته أول عضو في البرلمان البريطاني من أصل فلسطيني، إنما يقول شيئا 

الفلسطينية، ليلى موران، المنطقية -أضف إلى ذلك فعالية إثارة عضوة البرلمان البريطانية.في حد ذاته
وقالت موران، التي تتحدث العربية من بين لغات أخرى، واالبنة ألم . ة للقضية الفلسطينيةوالمعقول

أن تعترف بريطانيا بدورها في التسبب بالمأزق ” الضروري والحاسم“فلسطينية مسيحية، إن من 
 لن يكون الحل“اعترفت موران بأن اعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين .اإلسرائيلي - الفلسطيني

سوف يقطع بعض الطريق نحو إحياء شرارة األمل في قلوب الفلسطينيين في كل “، لكنها قالت إنه ”وحده
  .”أنحاء العالم

ويبدو أن اإلسبان واأليرلنديين والفرنسيين يتبنون األجندة نفسها التي تسعى إلى ضخ األمل في 
، الذي ٢٠١٨حتى في نهاية .لى التحللأنحاء حركة تبدو متعثرة، والتي يحاول الالعبون األقوياء دفعها إ

ًكان عاما رهيبا حقا بالنسبة للفلسطينيين، فإن قادتهم لم يستسلموا للعجز أو الحزن ً  كانون األول ١وفي . ً
، أعلن صائب عريقات، األمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين، )ديسمبر(

ًكان ذلك إعالنا يعبر عن ازدراء ."د رجال دولة عظماء وليس وكالء عقاراتيتطلب وجو“أن البيت األبيض 
اإلسرائيلي، جاريد  - الفلسطينيين لترامب، مطور العقارات القديم، وكبير صانعي صفقته للسالم الفلسطيني

ح فهو يتي. وال شك أن االزدراء جيد في هذه المرحلة .ًكوشنر، الذي تخصصه األساسي هو العقارات أيضا
العدالة والحقوق :  أن يتوحدوا حول فكرة مشتركة واحدة-  مع كل انقسامهم وفرقتهم -للفلسطينيين 

 -  غير الواليات المتحدة - سوف يعني انضمام ذلك الجزء من العالم  .الفلسطينية غير القابلة للتصرف
  .، عاما أكثر سعادة٢٠١٩إلى الفلسطينيين في 

  ."ا أراب ويكليذ"كاتبة عمود منتظمة في صحيفة * 

  :نشر هذا المقال تحت عنوان* 

٢٠١٩ may be a happier new year than before for Palestinians 

  ١٥ ص٣/٢/٢٠١٩ الغد

*** 
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  هكذا تبدو القدس المكان األكثر قدسية لليهود

  ٣١/١/٢٠١٩إسرائيل اليوم  نداف شرغاي

 الشرق األوسط، وقعت في الـسنوات األخيـرة ًالثورة الهادئة في الحرم، أحد األماكن األكثر تفجرا في
فـي غـضون سـنوات قليلـة . فقد تحققت بالتدريج، بذكاء وبتصميم، وكانت جيدة لليهـود. ًبعيدا عن األضواء

 آالف فـي الـسنة إلـى ٥ارتفع عدد الزوار اليهود في الحرم سـبعة أضـعاف فـأكثر، وصـعد عـددهم مـن نحـو 
ً قليـل جـدا مقارنـة بماليـين المـسلمين ومئـات آالف الـسياح الـذين هـذا. ٢٠١٨ً ألفا فـي العـام ٣٥أكثر من 

ولكـن هـذه بدايـة . يؤمون المكان األكثر قدسية للشعب اليهودي في كل سنة، والثالـث فـي قدسـيته لإلسـالم
حكومــات . متواضــعة وهامــة ال مثيــل لهــا إلصــالح ظلــم تــاريخي ودينــي متواصــل، أقــصى اليهــود عــن الحــرم

زراء شرطة وقادة لـواء سـابقين فـي القـدس، حرصـوا علـى إبقـاء الظلـم لنحـو يوبيـل مـن سابقة، وال سيما و
  .السنين

لقد كان مهندس التحول في موقف الشرطة من زيارات اليهود إلى الحرم هو قائـد لـواء القـدس فـي 
ون مـن كثيـر. الشرطة اللواء يورام هليفي، ومن منحه الحبل السياسي هو وزير األمن الداخلي جلعاد اردان

ً وخطـرا، وحرصـوا علـى تقليـصها وفـرض إزعـاجأسالفهما رأوا في زيارات اليهود إلى الموقع المقدس مصدر 
فقد كانوا يتمسكون بتزمت بقسم واحد من الوضـع الـراهن، كـان يحظـر علـى . المصاعب عليها قدر اإلمكان

ن الـذي أعطـي لليهـود إلجـراء اإلذ: اليهود الصالة فـي الحـرم وتجـاهلوا علـى نحـو استعراضـي لجزئـه الثـاني
  .الزيارات هنا

ًلقد دعا وزير التاريخ إلى الوالية المشتركة معا، يورام هليفي وجلعاد اردان، خريجي التعليم الـديني 
ـ الوطني في القـدس اللـذين تجـرأا علـى تحـدي الجمـود الفكـري الـذي رأى فـي كـل مؤشـر يهـودي فـي الحـرم 

 اتـساع الفتـوى الحاخاميـة التـي تـسمح بزيـارة اليهـود إلـى الحـرم؛ "هديـدت"وكـان أسـالفهما وصـفوا كــ . ًخطرا
أعـداد الحجـاج إلـى الحـرم تـضاعف "حين قال هليفي قبل أكثـر مـن سـنة إن . هليفي واردان رأيا فيها فرصة

، فقد عبر عن فكـر صـهيوني وسـيادي بالـذات فـي المكـان الـذي "تعالوا إلى الحرم"، بل ودعا اليهود "نفسها
  .صهيونية والسيادة في انسحاب دائم منذ حرب األيام الستةفيه ال

. ً قلـيال، بـشكل حقيقـي، ولـيس كـشعب"فـي أيـدينا"ًلقد أدى تغيير الفكـر إلـى أن أصـبح الحـرم أخيـرا 
 مـن اليهـود علـى مـدى يوبيـل مـن الـسنين، ً"نظيفـا"فلتواجد اليهودي المتجـدد فـي المكـان، الـذي كـاد يكـون 

 يستخدم المسلمون التغيب المدني اليهودي عن الحرم لتثبيت ادعـائهم بأنـه ١٩٦٧ فمنذ. معنى بعيد األثر
أمـا اليـوم فقـد تقلـصت قاعـدة الحقـائق لهـذا االدعـاء، وينبغـي األمـل فـي أن تـتقلص أكثـر . ملكهم الحصري

  .وأن يستوعب مواصلو درب هليفي واردان أهمية التغيير ويسمحوا باستمراره. فأكثر

وأقيمـت .  هناك"خطيرين" أو "غرباء"زوار اليهود ألول مرة اإلحساس بأنهم ليسوا لقد منح هليفي ال
فـشرطة الحـرم، الـذين .  تسللت إلى الميـدان"روح القائد"آلية حوار وتنسيق بين الشرطة ومنظمات الحرم، و
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ابوس إلـى كانوا من قبل يصعبون األمور على الزوار اليهود، بدأوا يبشون لهم الوجه وحولـوا الزيـارة مـن كـ
لم ترفع كل القيود، ولكن زيـارات اليهـود إلـى الحـرم اليـوم حـرة أكثـر ممـا كانـت . تجربة نفسية مقبولة للعقل

  .في أي وقت مضى منذ حرب األيام الستة

كما أن اردان وهليفي قادا المسيرة التي في إطارها أبعد عن المكان ـ وبعد ذلك أخرج عن القـانون ـ 
فهــؤالء عرقلــوا علــى . المــرابطين والمرابطــات: لحركــة اإلســالمية وحركاتهــا المتفرعـةرجـال الجنــاح الــشمالي ل

اآلالف . مــدى الــسنين زيــارات اليهــود الحــرم وحــاولوا منعهــا فــي ظــل التحــديات واالســتفزازات التــي ال تنقطــع
. ل شــهرآالف الــشواكل للفــرد فــي كــ: ًوصــلوا بالتــسفير المــنظم مــن المثلــث ومــن الجليــل، بــل وأثيبــوا ماليــا

  .ًبعضهم، هكذا تبين الحقا، خططوا حتى لعمليات إرهابية كانت تستهدف المس بعادة الزيارات إلى الحرم

فالحظر علـى اليهـود للـصالة فـي الحـرم . إن على من سيحل محل هليفي واردان أن يواصل التحول
 ولكـن مـشكوك فــي  سـكبه موشـيه دايـان بعــد حـرب األيـام الـستة؛ هـذا ظلـم يــصرخ إلـى الـسماء"حليـب"هـو 

إن ما تبقى للشعب اليهودي في الحـرم مـن زيـارات حـرة بالمكـان األكثـر قدسـية لـه، . أمكانية إصالحه اليوم
فقـد فهـم هليفـي واردان عظمـة الـساعة، وينبغـي أن نطالـب بـأن يـستمر التغييـر . هو الحد األدنى المطلـوب

 .ًالتاريخي في المستقبل أيضا

  ١/٢/٢٠١٩القدس العربي 

***  

  اخبار باالنجليزية
 

Anti-normalisation of relations with Israel 
 

The ongoing national debate and controversy about how to deal with slander, defamation, 
incitement to religious, racial or ethnic hatred and national origin discrimination in the 
framework of the amended cybercrime law calls for yet another revisit before Parliament can 
properly act on the amendments introduced by the government. 
From what I was able to read about the array of complex issues contained in the legislation, 
whether of legal or policy nature, I respectfully submit that the government, including 
Parliament, should have had another, and a deeper, look into this issue before venturing to take a 
final position on the contentious issues covered by the amended legislation. 
There are two sets of major issues in this matter, one legal and the other of a policy nature. From 
a strictly legal point of view, it must be said right at the outset that the broad issues covered by 
the law are of equal legal importance. To put things in proper perspective, it must be noted right 
at the start that "defamation" in its libel or slander forms, means injuring a person's character, 
fame or reputation by a false or malicious statement or utterance. This category of wrongs 
belongs to the law of "tort", incurring civil liability that is punishable by compensation, not 
imprisonment. A rule of thumb is that these violations do not incur a criminal liability. 
The Human Rights Council, the highest UN human rights body, had a deep look at some of the 
issues covered by the law in question, when it had examined in November the third periodic 
report of Jordan under the Universal Periodic Review in Geneva. All branches 
of government should take a deep look at the comments, observations and recommendations of 
this UN human rights organ before proceeding to adopt the new amended law. Jordan is 
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treaty obligated to take comments and recommendations of UN human rights bodies seriously, in 
a non-selective manner, and to endorse what they recommend, too. Jordan cannot pick and 
choose what it likes or rejects from the list of UN recommendations. 
Secondly, Jordan must not try to reinvent the wheel when passing judgement on the main 
features of the new law. There is existing binding language in several UN human 
treaty conventions, covering the same kinds of issues covered by the new 
legislation, especially the ones most extensively covered by the International Covenant on Civil 
and Political Rights (ICCPR). The honourable members of Parliament are, therefore, respectfully 
invited to have a close look at what this covenant says about the kinds of issues that the new law 
aims to cover. 
Starting with Article 18 paragraph 1 thereof, it stipulates that "everyone shall have 
the right to freedom of thought, conscience and religion. This right shall include the freedom to 
have or adopt a religion or belief of his [her] choice, and the freedom, either individually or in 
community with others and in public or private, to manifest his [her] religion or belief in 
worship, practice and teaching". Article 19 states that "everyone shall have the right to 
hold opinions without interference". This includes the "right to freedom of 
expression, including the right to seek, receive and impart information and ideas". 
These rights, however, are subject to certain reasonable constraints, including as prescribed 
in paragraph 3(a) of the same article, which calls for the "respect of the rights or reputations of 
others", and under paragraph (b), the need to "protect national security or public order 
[ordre public] or public health or morals". Article 20 continues to prescribe limitations on the 
rights to freedom of expression, notable by prohibiting "any propaganda for war and 
any advocacy for national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, 
hostility or violence". 
Admittedly, the language of the ICCPR on these issues is rather broad and open to different 
interpretation. The UN Human Rights Committee had endeavoured to interpret these paragraphs 
by adopting "general comments" on them. The jurisprudence of the committee on these 
paragraphs is accessible and can be obtained by reviewing the commentaries of this particular 
committee. 
Therefore, when, for example, the new language used in the amended legislation stipulates the 
criminalisation of "spreading rumours or false news” by imprisonment of not less than three 
months, it leaves open the precise definition of these terms. What does, for example, "rumours" 
mean that warrants imprisonment under the law. And who shall be the arbiter of whether a 
certain news item is fake or true or in between! What are the criteria for determining these 
issues? 
That is why getting acquainted with the jurisprudence of human rights bodies on such issues 
could be not only helpful but also indispensable for the adoption of a carefully drafted legislation 
on all the issues covered by the amendments introduced to the law on cybercrime. 

The Jordan Times Feb 02,2019 

***   
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King reviews Jordanian-Turkish relations with Erdogan in Istanbul 
His Majesty to head to Tunisia for talks with Essebsi 

 
AMMAN — His Majety King Abdullah and Turkish President Recep Tayyip Erdogan on 
Saturday agreed to expand cooperation between the two countries, mainly in the economic and 
investment fields. 
His Majesty’s talks with President Erdogan in Istanbul focused on the “solid” relations between 
Amman and Ankara, and means to enhance them on all levels, according to a Royal Court 
statement.  
During the discussions, attended by senior officials from both countries, the two leaders 
highlighted the importance of sustaining coordination and consultation between Jordan and 
Turkey over issues of joint interest and over the latest developments in the Middle East.  
As for the Palestinian cause, King Abdullah stressed the need to intensify efforts aimed at ending 
the Palestinian-Israeli conflict according to the two-state solution and in a way that leads to the 
establishment of an independent Palestinian state with East Jerusalem as its capital.  
Talks also reiterated the importance of sustaining efforts to support UNRWA and enable it to 
continue providing aid and education and health services to refugees. 
The meeting went over the latest developments in the Syrian conflict, with His Majesty 
highlighting the importance of reaching a political solution to the crisis, in a way that guarantees 
the unity of the Syrian territory and people and ensures a safe return of refugees to their 
homeland. 
Regional and international efforts exerted in the war against terrorism were also reviewed during 
the meeting, according to the statement.   
Also on Saturday, the Turkish president held a dinner banquet in honour of King Abdullah and 
the accompanying delegation. 
His Majesty, accompanied by Her Majesty Queen Rania, is scheduled to head from Turkey to 
Tunisia today for talks with with Tunisian President Beji Caid Essebsi. 
Earlier on Saturday, HRH Crown Prince Hussein was sworn in as Regent in the presence of 
Cabinet members. 
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