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  األردن والقدس

  أبو البصل يثمن دور الداخل الفلسطيني في حماية القدس
 

 الدكتور عبد الناصر أبو البصل، دور الداخل ثمن وزير األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية
الفلسطيني بقيادة لجنة المتابعة العليا للوسط العربي الفلسطيني في عملها وجهودها في المساهمة بحماية 

جاء ذلك خالل استقبال أبو البصل اليوم االثنين، في مكتبه، رئيس لجنة المتابعة . القدس ومقدساتها
 محمد بركة، حيث تم استعراض مجمل التطورات األخيرة ٤٨طيني في مناطق الـ العليا للوسط العربي الفلس

إن : وقال وزير األوقاف. التي تقوم بها السلطة القائمة باالحتالل والتي تمس المسجد األقصى المبارك
الوزارة تابعت بقلق شديد ما قامت به السلطة القائمة باالحتالل من إجراءات تعسفية ضد حراس المسجد 
ٍاألقصى المبارك، واصدار قرارات إبعاد بحق عدد منهم لمدد تراوحت بين أسبوع وستة أشهر، بحجة فتحهم 

وأكد ان االعتداءات التي تقوم بها سلطات االحتالل، اعتداءات . مصلى باب الرحمة خالل األيام الماضية
املين أمام المقتحمين من ممنهجة وتعسفية، ومحاولة لتفريغ المسجد األقصى المبارك من الحراس والع

وأشار ابو . المستوطنين اليهود، مبينا أن هذا التصعيد له ضرر بالغ وتعطيل لعمل دائرة أوقاف القدس
البصل ان جميع العاملين في دائرة أوقاف القدس وحراس المسجد األقصى المبارك ومجلس أوقاف القدس 

قدس هي الجهة الوحيدة صاحبة الصالحية إلدارة شؤون ًيتبعون إداريا لوزارة االوقاف، وأن دائرة أوقاف ال
بدوره أكد بركة . المسجد األقصى المبارك كافة، وال تخضع في ذلك لسلطة االحتالل ولكل ما يصدر عنه

العمل المشترك للشعب الفلسطيني في مناطق الجليل والنقب والمثلث ومدن الساحل المختلطة مع أهالي 
وأشار إلى جهود االردن ورعايتها . الحرم القدسي الشريف/ د األقصى القدس لحماية وصيانة المسج

  بترا. للمقدسات اإلسالمية والمسيحية التي أدت الى حماية المقدسات من التطاول والمساس بقدسيتها

 ٥/٣/٢٠١٩الدستور 

***  

  رئاستي لالتحاد أولويتها خدمة القضية الفلسطينية: الطراونة
  

 االتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المهندس عاطف رئيس تعهد –بترا  –عمان 
الطراونة بالعمل على وحدة الصف البرلماني العربي خدمة لقضايا األمة، وعلى رأسها قضية فلسطين ورفع 

  .الظلم التاريخي الذي لحق بشعبها الشقيق

ثقه زمالئي رؤساء تشرفت ب": تويتر"وقال الطراونة، عبر حسابه في موقع التدوينات القصيرة 
 .البرلمانات العربية الذين حملوني أمانة كبيرة في رئاسة االتحاد البرلماني العربي لدورته العادية المقبلة

  ٤ ص٥/٣/٢٠١٩الغد 

*** 



 
٥

  شؤون سياسية
  

 التأكيد على دعم الوصاية الهاشمية في القدس
 

تحاد البرلماني العربي على دعم  لال٢٩ّأكد رؤساء البرلمانات العربية المشاركون في الدورة الـ 
جهود األردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس المحتلة، وجهود 

 .الملك عبد اهللا الثاني في دعم صمود المقدسيين

يثمن االتحاد البرلماني العربي الخطوات واالستجابات السريعة : "ووفق البيان الختامي للمؤتمر
 يقوم بها جاللة الملك عبد اهللا الثاني، في وقف االعتداءات اإلسرائيلية المتكررة في القدس الشريف، التي

والتي تمثل سدا منيعا في وجه غطرسة . والتي كان آخرها إعادة فتح باب الرحمة أمام المصلين المقدسيين
 ."االحتالل اإلسرائيلي

، بصفتها أولوية وأن أي حل يتجاوز الحقوق ّوأكد المشاركون على مركزية القضية الفلسطينية
الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية، والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسالم، هو 

 .حل غير قابل للحياة

وأضافوا أن دعم صمود األشقاء الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، هو 
 البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم دعم سياسي مطلوب لحشد التأييد الدولي ثابت عربي، وعلى

 .لمناصرة الفلسطينيين

ٕوأكد رؤساء البرلمانات العربية على أن إنهاء الصراع العربي اإلسرائيلي، واعادة األمن واالستقرار 
لعربية، والمضي قدما في عملية في المنطقة، لن يتأتى إال عبر إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألراضي ا

 .سياسية أساسها التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي

وتوصل المشاركون إلى إعالن قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 
 . وضمان حق العودة والتعويض لالجئين الفلسطينيين١٩٦٧الرابع من يونيو لعام 

رار االعتداءات اإلسرائيلية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس وقال البيان إن استم
المحتلة، ومحاوالت طمس معالم المدينة المقدسة، من خالل المساس بالوضع التاريخي القائم، هو 

 .استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر تعقيدا

والت تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها المطلوب العمل قدما لحماية القدس من أي محا"
، أضاف "مهبط الرساالت السماوية، ولحملها هوية إسالمية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين

  .البيان



 
٦

ًوأكد المجتمعون موقفهم باعتبار الواليات المتحدة األميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطا نزيها في  ً ّ
 دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في االنحياز لصالح المحتل عملية السالم ما

 ."اإلسرائيلي

واتفق المجتمعون على مقترح يدعم جهود المصالحة الفلسطينية، متبنين تشكيل لجنة برلمانية 
 .ٕعربية تبحث مع األطراف الفلسطينية سبل المصالحة، وانهاء الخالفات فيما بينهم

 االتحاد البرلماني العربي المقترح الذي ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويتي في االتحاد يدعم"
البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر المقبل، والذي سيتضمن المطالبة بتحصيل دعم 

 ."دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل االعتداءات اإلسرائيلية

لتواصل " أونروا"ن أهمية مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين ّوأكد المجتمعو
الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع "تقديم خدماتها الصحية والتعليمية لالجئين، كما دعوا إلى موقف 

 ."إسرائيل

العربي المشترك ّوتعهد األردن في ختام أعمال االتحاد البرلماني العربي، استكمال مسارات العمل 
 .ٕواعادة الزخم لقيم التضامن والتالحم بين الشعوب العربية

سيبقى األردن على الدوام في مقدمة كل جهد لدعم القضية "ّوقال في بيان إعالن عمان، إنه 
المركزية لألمتين العربية واإلسالمية؛ القضية الفلسطينية، ولن تتوقف المملكة عن بذل أي جهد يصب في 

شقيق الفلسطيني، وينتهي بإعالن قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة على ترابها مصلحة ال
من الثوابت "ّواكد مواصلة دوره في رعاية المدينة المقدسة، التي هي ."الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية

 أولى القبلتين وثالث ِالتي لن تحيد المملكة عن تأديتها، وذلك في سبيل دعم صمود المقدسيين، وحماية
ومهد المسيح عليهما السالم، ووضع حد لالنتهاكات ) صلى(الحرمين الشريفين، ومسرى النبي محمد 

ّوحذر من مخاطر .ًاإلسرائيلية المستمرة فيها، فهذه المدينة المقدسة يجب أن تكون مفتاحا للسالم والوئام
ًراب الوطني الفلسطيني، مشددا رفضه أي المشروع التوسعي االستيطاني اإلسرائيلي على حساب الت

 لالتحاد البرلماني العربي، تحت ٢٩الدورة الـ  أعمال وانطلقت األحد،.محاوالت لفرض سياسة األمر الواقع
 ١٧وشارك في المؤتمر .ً برلمانا عربيا١٩رعاية جاللة الملك عبد اهللا الثاني، وبمشاركة ممثلين عن 

ووفود برلمانية تمثل برلمانات كل من األردن، مصر، اإلمارات، البحرين، السعودية، رئيس برلمان عربي، 
ُالسودان، سوريا، الصومال، العراق، عمان، فلسطين، قطر، جزر القمر، الكويت، لبنان، المغرب، اليمن، 

  .تونس، الجزائر، وجيبوتي

  ٥/٣/٢٠١٩المملكة 

*** 
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  والطراونة يتسلم رئاسة االتحاد البرلماني العربي..البرلمانيون العرب يبرقون للملك شاكرين
 

 فيما رفع المشاركون في اجتماعات المؤتمر التاسع والعشرين لالتحاد -عمان -جهاد المنسي
البرلماني العربي، الذي اختتم أعماله في عمان أمس؛ برقية شكر وامتنان لجاللة الملك عبداهللا الثاني 

تخبوا رئيس مجلس النواب األردني عاطف الطراونة، رئيسا لالتحاد على حسن االستقبال والضيافة، ان
البرلماني العربي في دورته الحالية، خلفا لرئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، كما توافقوا على 

  .التجديد ألمين عام االتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة لمدة أربعة أعوام مقبلة

 العال، وقال الطراونة في كلمة عقب تسلمه رئاسة االتحاد إننا في االتحاد ّوكرم المؤتمرون عبد
معنيون بتمثيل آمال وتطلعات شعوبنا العربية أوال، والعمل بضمير عروبي، هدفه البحث عن مخارج "

ك لألزمات الراهنة دائما، عبر التقدم بمبادرات من شأنها معالجة الكثير من الملفات العالقة، عبر االشتبا
  ."مع مؤسسات القرار العربي، والمؤسسات الدولية ذات االهتمام المشترك

وأكد أهمية رصد أولويات العمل على أجندة العام المقبل، وان تكون مستلهمة من مصالح األمة 
ِالقضية الفلسطينية قبلة اهتمامنا وأعمالنا، كما أن تعرية أوجه االحتالل “وشعوبها، مشيرا إلى أن 

 وانتهاكاته بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف، واجب علينا القيام اإلسرائيلي
  >>..."به

الضغط على حكوماتنا حتى تنجز ملفات التعاون العربي، وتمكن جسور ”ودعا القيسي لـ... >>
 ."يالالتكامل والتضامن، وتتجاوز عقد المراوحة عند حاضر صعب، واالنطالق نحو مستقبل تستحقه األج

َمن مغبة أي تسوية للقضية، تتجاوز المفاوض الفلسطيني ومشروعية إعالن قيام دولة فلسطين “ّوحذر 
  .” وعاصمتها القدس١٩٦٧) يونيو(على حدود الرابع من حزيران 

تمسك االردن بالوصاية الهاشمية على المقدسات االسالمية والمسيحية في القدس الشريف، "وأكد 
ردن بحمل جاللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسين لها، وريثا شرعيا وتاريخيا، كما وهي أمانة يفخر اال

 ".نؤكد تمسكنا بالقدس عاصمة ابدية لدولة فلسطين والتمسك برمزية المدينة المقدسة

اتخاذ قرارات عملية، تؤكد مركزية القضية "بدوره؛ دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، لـ
ًمواجهة الحرب العدوانية التي يشنها االحتالل على مدينة القدس سكانا ومقدسات، "، وطالب بـ"طينيةالفلس

الرفض "، إلى جانب "بخاصة المسجد األقصى، وتوفير الدعم المادي لتثبيت صمود المقدسيين في مدينتهم
  ."يركيةالقاطع والتصدي الثابت لكافة المشاريع واإلجراءات التي تقودها اإلدارة األم

التمسك بقرارات القمم العربية ومبادرة السالم العربية التي تحرم كافة أشكال "ودعا الزعنون لـ
ّومستويات التطبيع العربي مع دولة االحتالل اإلسرائيلي، والى حل قضية الالجئين الفلسطينيين حسب قرار 

طاقتها وتسخر كل إمكانياتها للدفاع ، معربا عن تقديره للمملكة التي تبذل بقيادة جاللة الملك كل "١٩٤



 
٨

عن قضية العرب األولى ومدينة القدس، وترعى مقدساتها اإلسالمية والمسيحية، وتضعها على سلم 
  .أولوياتها الداخلية والخارجية

دائما على عهد األمة "وقال نائب رئيس البرلمان االتحادي بجزر القمر عيسى آممادي، إن بالده 
التزام ووقوف المؤسسة البرلمانية في جزر "، وأكد "بشأن القضية الفلسطينية والقدسالعربية واالسالمية 

القمر جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة، بخاصة العربية واإلسالمية، الستعادة حق الفلسطينيين، وتثبيت 
  ."السالم الدائم في المنطقة

برغم المعاناة التي يعيشها "أنه من جهته؛ أكد نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد الشدادي، 
اليمن جراء بشاعة ممارسات العصابات اإلنقالبية، لكن اليمن تعتبر القضية الفلسطينية قضيتنا الرئيسة، 

  ."والقضية المحورية ألمتنا التي تهون أمامها جميع القضايا األخرى

ف في كلمة ألقاها نيابة إلى ذلك؛ قال رئيس الوفد البرلماني الجزائري عبد الحميد سي عفي... >>
ُأمتنا العربية تشهد أخطارا تهدد وجودها دون أي "عن رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إن 

  ."مبالغة، ما يجعلنا نعتقد بأن المنطقة برمتها مستهدفة بطريقة أو أخرى

الوحدة ما يواجهه القدس الشريف الذي هو بمنزلة قطب القضية الفلسطينية، محور "وأضاف إن 
والتضامن اإلسالمي يمثل تحديات خطرة تتمثل في االنتهاكات االجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني 
ًوالتي تريد عبر إسرائيل تغيير طابع القدس وطمس معالمه العربية واإلسالمية، وهذا ما يعد اعتداء صارخا  ُ

لذي من المطلوب حمايته من قبل كل دول ًوأثيما على المقدسات اإلسالمية وجزء من التراث العالمي ا
 بقى فضاء للسالم وبمنأى عن الظلمالعالم فهي أولى القبلتين وثالث الحرمين، ينبغي أن ت

أن نضال وتضحيات الشعب الفلسطيني الستعادة الحقوق "وأشار البرلماني الجزائري إلى ."واالقصاء
لعالم كله واع، بأن األمن والسالم في العالم ال يمكن المسلوبة يعد بامتياز مسؤولية المجتمع الدولي، ألن ا

في حين قال مساعد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي ."أن يتحقق، إال اذا أوجد حال لمشكلة المنطقة
إن واقع أمتنا العربية واألوضاع الصعبة التي تعيشها جل البلدان العربية، يضعنا أمام "محمد سعيدان 

المساس بالمكانة القانونية والسياسية "وأكد رفض بالده ."تحقيق مصالح الشعوبحتمية العمل المشارك، ل
تماسك بالده "، مجددا "والتاريخية لمدينة القدس الفلسطينية، ورفضه لإلجراءات التي اتخذتها إسرائيل

ري النائب فيما قال رئيس لجنة الشؤون العربية في البرلمان المص."بالشرعية الدولية وقرارات األمم المتحدة
، مطالبا "لم يعد هناك مجال إلضاعة الوقت في السجال بشأن حقوق الشعب الفلسطيني"أحمد رسالن، إنه 

أن يكون "وأشار إلى أهمية ."توفير اإلرادة السياسية الستئناف المفاوضات لحل القضية الفلسطينية"بـ
 لوضع حد طال انتظاره لهذا الصراع، للبرلمانات العربية دور في خلق تلك اإلرادة لدى المجتمع الدولي،

 ١٩٦٧) يونيو(ّوفقا لمبدأ حل الدولتين، وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم على حدود الرابع من حزيران 
  ."وعاصمتها القدس الشرقية



 
٩

تطور "وفي السياق نفسه؛ قال رئيس وفد مجلس النواب الجيبوتي محمد موسى آسى، إن 
التضامن "، مضيفا أن "ًت لألمن القومي العربي، ال يمكن مواجهته فردياالتحديات وما تفرضه من تهديدا

  ."العربي خيار مصيري وحتمي، لمواجهة التحديات الراهنة في عالمنا العربي

علينا تفعيل العمل العربي المشترك، وبناء استراتيجية عربية "وتحقيقا لذلك التضامن، أوضح أن 
 ."ات الشعوب العربية نحو عالم عربي يفرض إرادته ويستعيد قواتهموحدة بجدية، قادرة على تحقيق طموح

  )من المصدر(-رئيس االتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة 

 ٥/٣/٢٠١٩الغد 

***  

 تنجح بخلق توافق عربي والدفع بالقضية الفلسطينية للواجهة" عمان العروبة"
. 

لى كتف جبل عمان ودوارها الخامس، وعلى طاولة مربعة  في عمان، وع–عمان  -  جهاد المنسي
، اضافة الى ممثلين عمن غاب من رؤساء، جمع األردن ) رئيسا١٧(ضمت رؤساء أغلب برلمانات العرب 

ممثلي الشعوب العربية بلقاء توافقي مشهود جمع حتى الفرقاء على كلمة سواء، وحشد فيه التخاذ موقف 
، التي التأم مؤتمر ”القدس العاصمة االبدية لدولة فلسطين”لمركزية وعربي موحد تجاه قضية العرب ا

  .االتحاد البرلماني العربي تحت شعارها

المجتمعون، من ممثلي الشعوب والبرلمانات العربية، اكدوا، في كلماتهم، على مركزية القضية 
خالفية، حيث قصروا الفلسطينية والقدس كجامع لألمة العربية، بل وحرصوا على تهميش عديد قضايا 

البيان الختامي للمؤتمر على هذه القضية بالذات، في رسالة حرص األردن ومجلس نوابه على إرسالها في 
هذا الوقت العربي العصيب، الذي تتعرض فيه القضية الفلسطينية ألصعب مراحلها، مع اقتراب طرح 

 في قمة البرلمانيين العرب في عمان، التوافق الذي ظهر."صفقة القرن" الواليات المتحدة لما يسمى بـ
تواصل خالل يومي االجتماعات، حتى ان كلمات دول تختلف بمواقفها السياسية حرصت جميعها على 
التوافق فيما بينها، رغم بعض الجدل والنقاش الذي ساد الجلسة الختامية للمؤتمر امس، عند اقرار البيان 

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، ومن قبله االردن، على فيما كان واضحا للمراقب حرص . الختامي له
كما فتحت .روح التوافق العربي وعلى تصدير تحدي القضية الفلسطينية والقدس لواجهة االهتمام العربي

الجلسة . سنوات٧عمان أمام البرلمانيين السوريين باب العودة للمربع العربي، بعد قطيعة دامت اكثر من 
دت ظهر أمس، بدأت سلسة، الى ان وصل المجتمعون الى الفقرة االخيرة من البيان الختامية التي عق

إن واحدة من خطوات دعم األشقاء ": الختامي، والتي تتحدث عن التطبيع مع إسرائيل، حيث كانت تقول
زم الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة اشكال التقارب والتطبيع مع المحتل االسرائيلي، وعليه ندعو لموقف الح

تلك الفقرة شهدت جدال ونقاشات حول الصياغة لم تؤثر على ."والثبات بصد كل ابواب التطبيع مع اسرائيل



 
١٠

حالة الوفاق العربي واالجماع على أهمية التأكيد بالمحصلة على رفض التطبيع مع االحتالل االسرائيلي، 
) رفض التطبيع(ا الموضوع حيث جاء التحفظ على هذه الفقرة من قبل بعض الوفود على اعتبار ان هذ

المشار اليه من اختصاص السياسيين وليس البرلمانيين، مع بعض االقتراحات بتأجيل نقاش هذا البند 
وجهة النظر االخرى في النقاش عبر عنها رئيس مجلس النواب اللباني نبيه .باجتماعات أخرى لالتحاد

من حق البرلمانيين العرب، "امي، وان بري، مؤكدا ضرورة التمسك بما جاء في مشروع البيان الخت
رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ايضا . "باعتبارهم المركز التشريعي االول، الحديث عن وقف التطبيع

دفع الى ضرورة التمسك ببند وقف التطبيع مع اسرائيل، واكد ان البرلمانات العربية تتحدث باسم شعوبها، 
 اشكاله مع اسرائيل، مذكرا بان هذا موقف متواصل للبرلمانيين التي ترفض التطبيع او التقارب بكل

النقاش هنا حسم سريعا بالتوافق وباإلجماع ما عكس االتفاق الكامل بين كل الوفود العربية على .العرب
ان واحدة من خطوات ": وتم اعتماد هذا البند بالصيغة النهائية التالية.رفض التطبيع وعلى وحدة الموقف

اء الفلسطينيين، تتطلب التأكيد على كافة قرارات القمم العربية الخاصة بعدم التطبيع مع دعم االشق
النقاش حول البيان ."إسرائيل، وعليه ندعو لموقف الحزم والثبات بصد كل ابواب التطبيع مع اسرائيل

ظة أخرى الختامي لم يتوقف فقط عند البند السابق، بل وتوقف رئيس مجلس النواب اللبناني عند مالح
 واالبقاء على القدس فقط، منوها أن تلك توصية "الشرقية"، مطالبا بشطب "القدس الشرقية"عندما ورد ذكر 

يشار إلى تلك التوصية للجنة السياسية تم .مقدمة من قبل اللجنة السياسية لالتحاد البرلماني العربي
 االولى قدمها العين صخر دودين اعتمادها بناء على طلب اردني، حيث اعتمدت تلك اللجنة توصيتين؛

حول الوصاية الهاشمية على المقدسات وتم اعتمادها، والثانية قدمها النائب خميس عطية حول عدم 
استخدام البرلمانيين العرب لمصطلح القدس الشرقية، واالكتفاء بالحديث عن القدس، وهو ما تم تضمينه 

 اشاروا الى مواضيع تخص بلدانهم، وخاصة في عدد من رؤساء الوفود.في البيان الختامي للمؤتمر
التقرير السياسي للمؤتمر، حيث طالبت وفود كل من االمارات والبحرين بالنص صراحة على التدخل 
االيراني في المنطقة، كما طالب المندوب اليمني ببند يتعلق باليمن، فيما اشار المندوب السوداني لموضوع 

المؤتمر البرلماني الذي .لدول الراعية لالرهاب والمطالبة برفع اسمها منهيتعلق بإدراج بالده على قائمة ا
 بكل مقاييس - بحسب ما اجمع مراقبون -  كيلو مترا نجح ٧٢عقد في عمان، التي تبعد عن القدس 

النجاح، واستطاع االردن من خالل برلمانه، اعادة البوصلة العربية الى القدس والقضية الفلسطينية، وفيه 
 عمان رسائل سياسية في اتجاهات مختلفة، أبرزها أن األردن، شعبا وملكا، تعنيهم القدس ارسلت

 .وحريصون على الدفاع عنها رغم كل الضغوطات

 ١ ص٥/٣/٢٠١٩الغد 
***  

  



 
١١

  البرلمانات العربية تنتصر لألردن في دفاعه عن المقدسات والقضية الفلسطينية
 

ٌنجاح كبير حققته الدورة التاسعة والعشر ون لالتحاد البرلماني العربي، والتي استضافها مجلس ٌ
النواب على مدار يومين، انتصر فيها رؤساء البرلمانات العربية للموقف األردني المستمر الداعم للقضية 
ًالفلسطينية وللمقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس الشريف استنادا للوصاية الهاشمية التي يحملها 

 .اهللا الثاني نيابة عن األمتين العربية واإلسالميةعبد  جاللة الملك

ّلقد شكل البيان الختامي للدورة، بارقة أمل في إيجاد أرضية برلمانية عربية تشاركية، حيث أجمع 
رئيس مجلس النواب / المشاركون على أولوية القضية الفلسطينية، ونجح رئيس االتحاد البرلماني العربي

هود ملحوظة، في حصر البيان الختامي بالقضية الفلسطينية وملف القدس، المهندس عاطف الطراونة بج
 .وتجنب التعرض ألي قضايا من شأنها تغذية الخالفات بين البرلمانات العربية

ّإن تأكيد البرلمانات العربية، على ضرورة دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية 
لالستجابة الملكية المستمرة نصرة للمقدسيين وآخرها ما جرى والمسيحية في القدس الشريف، وتثمينهم 

ًأثناء فتح باب الرحمة، يشكل انتصارا للموقف األردني، الذي ظل على الداوم متماسكا صلبا، تجاه األشقاء  ً ً
 .ٕالفلسطينيين حتى ينالوا حقوهم المشروعة على ترابهم الوطني، واقامة دولتهم المستقلة

، انطالقة جديدة، "القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطين"ذي حمل شعار ّلقد شكل المؤتمر ال
ّوصفحة جديدة، في شكل العالقة بين البرلمانات العربية، والتي اجتمعت في عمان الوفاق واالتفاق، على 

  .كلمة سواء، كان عنوانها األول واألخير فلسطين وشعبها المرابط الصامد

جهود مجلس النواب ورئيسه المهندس عاطف الطراونة، برهنت أن ْوالقول بالفعل إذ يقترن، فإن 
الدبلوماسية البرلمانية بإمكانها إحداث األثر، واالنتقال من مربعات التأثير الداخلي، إلى التأثير في 

ًمحيطنا، هدفا ومقصدا في دعم قضايا األمة المركزية ً. 

صف البرلماني العربي، تؤكد حجم بالمحصلة إن الدورة وبما أفضت إليه من توصيات، وحشد لل
ُثقة واحترام األشقاء العرب، لألردن الذي بقي بقيادة جاللة الملك عبد اهللا الثاني، الداعم للحمة الصف 

 .ًالعربي، والساعي دوما لما فيه صالح وأمن واسقرار شعوبنا العربية

 ١ ص٥/٣/٢٠١٩الدستور 

***  

  

  

  

  



 
١٢

 السفارة مع القدس في األمريكية القنصلية دمج بعد "أمنيا برنامجا" تقاطع تركيا
  

ــا، بينهــا دول، عــدة أبلغــت – األناضــول – القــدس ــام خــالل األمريكيــة، المتحــدة الواليــات تركي  األي
 مــن انطالقــا الفلــسطينية األمــن قــوات لــدعم برنــامج فــي المــشاركة مواصــلة رفــض بقرارهــا الماضــية، القليلــة

 مـصادر وقالـت.بإسرائيل األمريكية بالسفارة االثنين اليوم دمجها بعد القدس، في العامة األمريكية القنصلية
 لن أنه األمريكية المتحدة الواليات أبلغت وبريطانيا، وكندا تركيا إن اسمها، عن الكشف رفضت دبلوماسية،

 كيةاألمري السفارة مع بالقدس، القنصلية دمج بعد" األمريكي األمن منسق "برنامج في العمل بإمكانها يكون
 المتحـدة الواليـات قـرار عارضـت قـد وكنـدا، األوروبي واالتحاد تركيا فيها بما العالم، دول وكانت.إسرائيل في

 إلى أبيب تل من األمريكية السفارة ونقلها إلسرائيل عاصمة بالقدس باالعتراف ٢٠١٧ عام نهاية األمريكية
ــي القــدس ــار/مــايو شــهر ف ــدأت،.الماضــي أي ــوم وب ــين، الي ــة رةوزا االثن ــة الخارجي ــدمج األمريكي ــصلية ب  القن

 وأنـشئ.األمريكيـة الـسفارة فـي" الفلـسطينية الـشؤون وحـدة "اسـم تحـت األمريكية، بالسفارة العامة األمريكية
 األمـن ألجهـزة المهنيـة المـساعدة تقـديم بهـدف ٢٠٠٥ آذار/مـارس فـي" األمريكـي األمنـي المنسق "برنامج

 جانــب إلــى والكنــدي األمريكــي الجيــشين مــن ضــباط ذلــك فــي بمــا ،شخــصا ٤٥ البرنــامج ويــضم.الفلــسطينية
 العامة األمريكية القنصلية مقر من البرنامج يتخذ انطالقه، ومنذ.أمريكيين ومدنيين وأتراك بريطانيين ضباط

 دمــج األمريكيــة المتحــدة الواليــات قــرار مــع ":الدبلوماســية المــصادر وقالــت.لــه مقــرا الغربيــة القــدس فــي
 القنـصلية مقـر خـالل مـن العمـل مواصـلة بـرفض المتحـدة الواليـات إبـالغ تم فقد بالسفارة، العامة قنصليتها
 موقـف مـع منسجما جاء "القرار أن إلى اسمها، عن الكشف عدم فضلت التي المصادر، وأشارت."األمريكية

 ديفيــد ياألمريكــ الــسفير وعــد ":المــصادر وتابعــت."إلســرائيل عاصــمة القــدس اعتبــار بــرفض الــدول هــذه
 العمـل يـتم لـن فإنـه مقبولة، حلول إيجاد حتى ":المصادر وأكملت."اإلشكالية هذه حل على بالعمل فريدمان،

 الفلسطينية، الوطني األمن قوات تدريب البرنامج، ويشمل."األمريكية بالسفارة ترتبط مؤسسة أي من انطالقا
 بلغت ٢٠١٠ عام وفي.القدرات لبناء ستراتيجياال التخطيط عملية في الفلسطينية، الداخلية وزارة ومساعدة

 مــساعداتها أوقفــت قــد األمريكيــة المتحــدة الواليــات وكانــت.أمريكــي دوالر مليــون ١٠٠ المــشروع هــذا قيمــة
ــسطينيين الماليــة ــادة وكانــت.٢٠١٨ الماضــي العــام فــي للفل ــسطينية القي ــسادس فــي أوقفــت قــد الفل  مــن ال
 عاصـمة بالقـدس االعتراف قرارها بعد األمريكية اإلدارة مع سياسيةال اتصاالتها ٢٠١٧ أول كانون/ديسمبر

 األمنيـــة االتـــصاالت الفلـــسطينية القيـــادة أبقـــت فقـــد ذلـــك، ومـــع.إليهـــا األمريكيـــة الـــسفارة ونقـــل إلســـرائيل
  .األمريكي األمن مع الفلسطينية

  ٥/٣/٢٠١٩القدس العربي 

*** 

  



 
١٣

  كر لحقوق شعبنا التاريخية إغالق القنصلية األميركية في القدس تن": ف.ت.م"

  وللمواثيق الدولية

 اإلدارة قيــام إن الفلــسطينية التحريــر لمنظمــة التنفيذيــة اللجنــة قالــت – الجديــدة الحيــاة – اهللا رام
 فــي ١٨٤٤ عــام افتتحــت التــي فلــسطين، فــي األميركيــة القنــصلية بــإغالق الخــاص قرارهــا بتنفيــذ األميركيــة

 أبيــب تــل مــن نقلهــا بعــد إســرائيل لــدى المتحــدة الواليــات بــسفارة لحاقهــإوا اليــوم صــباح مــن ابتــداء القــدس
 إليهـا وصـلت التـي  الصفاقة مدى عن يعبر إنما السفارة، في بفلسطين خاص خدمات مكتب وفتح للقدس،
 التاريخيـة شـعبنا لحقوق وتنكر بصياغتها، ساهمت التي الدولية الشرعية قرارات ضرب في األميركية اإلدارة
 عــام المحتلــة الفلــسطينية لألراضــي اإلســرائيلي االحــتالل بإنهــاء شــعبنا بحــق الدوليــة والقــوانين ثيــقوللموا

 قــرار وفــق الالجئــين عــودة وحــق الـشرقية، القــدس وعاصــمتها المــستقلة الفلــسطينية الدولــة ٕواقامـة ١٩٦٧
 حـول األميركـي القـرار نأ االثنـين، اليـوم لهـا، بيـان فـي التنفيذيـة، اللجنة وأضافت.١٩٤ رقم المتحدة األمم

 لــسياسة تنفيـذ هــو إنمـا فلــسطين، لـدى األميركيـة القنــصلية ٕواغـالق إليهــا، األميركيـة الــسفارة بنقـل القـدس
 تنفيــذ علــى األميركيــة اإلدارة إصــرار أن وأكــدت.الغربيــة الــضفة فــي االســتعمارية المــستوطنات مجلــس وقــرار

 اليمــين يطرحهـا التــي المفـاهيم يلبــي لـسطينيالف الـشعب علــى استـسالمي حــل فـرض حــول خطتهـا عناصـر
 كمـا الغربيـة، الـضفة عـن غـزة فـصل خالل من يريدونها التي السالم عملية حول نتنياهو بقيادة اإلسرائيلي

 االحـتالل تحـت الغربيـة الـضفة في الذاتي الحكم وتكريس فيها، دويلة ٕواقامة مؤخرا، شخصيا نتنياهو صرح
 أن اختـارت إنهـا أخـرى مـرة يؤكـد الـسياسة بهـذه األميركيـة اإلدارة اسـتمرار أن وتابعـت.األبـد إلـى اإلسرائيلي

 مـن بد ال أنه مؤكدة أيضا، بها الفلسطيني الشعب يقبل ولن منفردة السالم عملية لرعاية مؤهلة غير تكون
 يعوتوس األمن مجلس في العضوية الدائمة الدول بحضور دولي مؤتمر عقد خالل من السالم عملية إحياء
ًواقليميــا ًسياســيا المــشاركة دائــرة  اللجنــة وجــددت. الدوليــة الــشرعية قــرارات وفــق المتحــدة األمــم مظلــة تحــت ٕ

 الفلـسطيني، الـشعب نـضال قيـادة فـي ودورهـا ف،.ت.م فـصائل وحـدة تعزيـز ضـرورة علـى التأكيـد التنفيذية
 على والعمل الفلسطينية، القضية فيةلتص األميركية اإلسرائيلية للمحاوالت للتصدي ٕوامكاناته طاقاته وتوحيد
 العربية السالم ومبادرة الفلسطيني الوطني بالبرنامج التمسك في والفلسطيني العربي الموقف ووحدة تماسك

 وحـدة حيـت كمـا الـشيخ، شـرم فـي عقـدت التـي األوروبيـة العربيـة القمة في مؤخرا برز والذي وروحا، نصا
 اإلسـالمي المـؤتمر منظمـة خارجيـة وزراء قرارات في مجددا برز لذيا اإلسالمي العربي الفلسطيني الموقف

 بوقـف قرارهـا علـى ف.ت.م لــ التنفيذيـة اللجنـة وأكـدت.ظبـي أبـو فـي عقـد الذي اجتماعهم عن صدرت التي
 أو شخــصيات أيــة مــن القـرار هــذا تجــاوز مـن محــذرة وممثليهــا، األميركيـة اإلدارة مــع الــسياسية االتـصاالت
 إضـعاف خـالل مـن الفلـسطيني الموقـف كـسر إلـى خاللهـا مـن ٕواسـرائيل المتحـدة لواليـاتا تـسعى مؤسسات

  ".القرن صفقة"لـ الرافضة ف.ت.م دور

 ٥/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 



 
١٤

  اعتداءات

  واجتماع طارئ ألوقاف القدس" باب الرحمة"االحتالل يمهل إلغالق 
  

 

والمقدســات اإلســالمية فــي مدينــة مجلــس األوقــاف والــشؤون  يعقــد – الجزيــرة – وكالــة األناضــول
القدس المحتلة اجتماعا طارئا صباح الثالثاء لبحث طلب سـلطات االحـتالل اإلسـرائيلي إغـالق مـصلى بـاب 

 .الرحمة

ويأتي اجتماع المجلـس فـي الوقـت الـذي أكـد فيـه أن مـصلى بـاب الرحمـة سـيبقى مفتوحـا باعتبـاره 
  .رة عليه إال األوقاف اإلسالميةجزءا من المسجد األقصى المبارك، وليس ألحد سيط

وكانت محكمة االحتالل اإلسرائيلي أمهلـت مـساء االثنـين مجلـس األوقـاف أسـبوعا للـرد علـى طلـب 
سلطات االحتالل إغـالق مـصلى بـاب الرحمـة، وهـددت المحكمـة بأنـه إذا لـم يـستجب المجلـس فـي غـضون 

  .أسبوع فإنها ستصدر أمر إغالق المصلى

ت ســـلطات االحـــتالل اإلســـرائيلي مـــساء االثنـــين قـــرارا بإبعـــاد عـــدنان وعلـــى صـــعيد متـــصل، أصـــدر
الحسيني وزير شـؤون القـدس عـضو اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلـسطينية عـن المـسجد األقـصى 

  .حتى األحد المقبل

ّوكانت قوات االحتالل اقتحمت في وقت سابق االثنين منـزل الحـسيني فـي مدينـة القـدس، وسـلمته 
  .ء للتحقيق معهاستدعا

تم رفض القرار من قبلنـا رسـميا، وهـو ال يحمـل أي وصـف "وقال خلدون نجم محامي الحسيني إنه 
  ".قانوني ولن يكون هناك أي التزام به

وقــال مــسؤول فــي مكتــب الحــسيني لوكالــة األناضــول إن هــذه ليــست المــرة األولــى التــي يــتم فيهــا 
  .عي عدة مرات في األشهر الماضيةاستدعاء الوزير الحسيني للتحقيق، فقد استد

والحسيني أيضا عضو في مجلـس األوقـاف اإلسـالمية فـي القـدس، المعـين مـن قبـل وزارة األوقـاف 
  .األردنية، والمجلس مسؤول عن إدارة شؤون المسجد األقصى

وكانت السلطات اإلسرائيلية صعدت في األيام األخيرة ضـد الفلـسطينيين فـي مدينـة القـدس الـشرقية 
  . بإغالقه٢٠٠٣عي فتح مصلى باب الرحمة في المسجد األقصى رغم وجود قرار شرطي منذ عام بدا

واألحد، سلمت الشرطة اإلسرائيلية رئيس مجلس األوقاف اإلسالمية في القدس الشيخ عبـد العظـيم 
ت سلهب وعضوي المجلس حاتم عبد القادر ومهدي عبد الهادي قرارات باإلبعاد عن المـسجد األقـصى لفتـرا

  .تتفاوت بين أسبوع وأربعين يوما

  ٥٦/٣/٢٠١٩الجزيرة 

*** 
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 األحمر الخان ٕواخالء بهدم نتنياهو يطالب "الجديد اليمين"

 بنيـامين اإلسرائيلية، الحكومة رئيس بينيت، نفتالي الجديد، اليمين" حزب رئيس طالب – ٤٨ عرب
 التـي الكنيـست انتخابـات قبـل المحتلة، سالقد شرق األحمر، الخان البدوي العربي التجمع بإخالء نتنياهو،
 قبيلـة مـن الفلـسطينية العائالت مئات األحمر الخان في وتسكن.المقبل أبريل/نيسان من التاسع في ستجرى

 تنفيـذ إلـى بينـت ودعـا.الـبالد جنوبي النقب، من النكبة عام في أراضيهم من اقتلعوا أن بعد الجهالين، عرب
 األحمــر الخــان إخــالء بــشأن ،)الكابينيــت( واألمنيــة الــسياسية لــشؤونل المــصغر الــوزاري مجلــس توصــيات
 لتوســيع وتهجيــرهم إخالئهــم ضــد األهــالي التمــاس ردت التــي العليــا، المحكمــة عــن صــادر قــرار بموجــب

 مخاطبـا قولـه بينيـت عـن "هيـوم يـسرائيل" صـحيفة ونقلـت.المنطقة في األراضي فوق االستيطانية المشاريع
ــاهو ــدما" :نتني ــرار تخــذتا عن ــل ق ــت الهــدم تأجي ــك قل ــه ل ــي إن ــر األمــر ســيكون الحــق وقــت ف  صــعوبة، أكث

 غيـر شـرفة هنـاك كانـت إذا" :مـضيفا ،"الهـدم تأجيـل علـى ليبرمـان، أفيغـدور األسبق ووزير أنت وستصوت
 فــي األحمـر بالخــان الهـدم تنفيــذ يجـب سـاعة، ٤٨ غــضون فـي هــدمها تـم قـد لكــان أبيـب، تــل فـي قانونيـة
 علـى العليـا المحكمـة مـصادقة مـن أشـهر سـتة بعـد بينيـت تصريحات تأتي."الزمن من قصيرة فترة غضون
 نتنيــاهو تعهــد وقــد المحكمــة، قــرار بتنفيــذ المبــدأ حيــث مــن قــرارا "الكابينيــت" واتخــاذ األحمــر، الخــان إخــالء

 الـسياسية األوسـاط وتعتقـد.القـرار ينفـذ لـم لكنه ،"قليلة أسابيع غضون في" أو "قريبا األحمر الخان إخالء"بـ
 بذلك، القيام لعدم عليه الكبير الدولي الضغط بسبب األحمر الخان إخالء عن امتنع نتنياهو أن اإلسرائيلية،

 الدوليــة الــضغوطات ظــل وفــي.الهــاي فــي الدوليــة العــدل محكمــة تــدخل إلــى اإلخــالء يــؤدي أن يخــشى وهــو
 إلـى نتنيـاهو سـارع حـرب، جريمـة ذلـك واعتبـار األحمـر الخـان هـدم إمكانيـة مـن األوروبـي االتحاد وموقف
 العليـا، قرار لتنفيذ الموعد يحدد أن دون لكن ،"الكابينيت" من توصيات بموجب البدوي التجمع إخالء إرجاء
 أطـراف عـدة قبـل مـن قـدمت التـي والمقترحـات المفاوضات استنفاذ لحين والهدم اإلخالء تأجيل يتم أن على
 الخان أهالي أمهلت قد االحتالل سلطات وكانت.بالقوة اإلخالء بعملية الشروع قبل وذلك القضية، هذه حول

ــى األحمــر ــشرين مــن األول حت ــازلهم لهــدم الجــاري األول ت ــا، من ــوات ســتقوم ٕواال ذاتي ــذلك ق ــذا ب ــرار تنفي  لق
 مأقـي الـسكني التجمع أن بزعم االلتماس رد بعد الماضي، أغسطس/آب شهر من اإلسرائيلية العليا المحكمة

ـــة أراضـــي" يـــسمى مـــا وفـــوق تـــراخيص بـــدون  مـــن الخـــامس فـــي اإلســـرائيلية العليـــا المحكمـــة وردت".دول
 الـضفة وداخـل القدس شرقي الواقعة األحمر، خان قرية هدم ضد التماسا الماضي، العام من سبتمبر/أيلول

 قـدمها التـي اسـاتوااللتم الـدعاوى مـن العديـد فـي سـنوات تـسع خـالل اإلسـرائيلية المحاكم ونظرت .الغربية
 عام القدس بادية وسكنوا النقب، صحراء من األحمر الخان سكان وينحدر .استيطانية وجهات القرية سكان

 المـــستوطنات مــن عــدد بــالتجمع ويحـــيط .اإلســرائيلية الــسلطات قبــل مـــن القــسري تهجيــرهم إثــر ،١٩٥٣
 االســتيطاني مـشروعها لتنفيـذ يليةاإلسـرائ الـسلطات تـستهدفها التــي األراضـي ضـمن يقـع حيـث اإلسـرائيلية،

 ٥/٣/٢٠١٩ – ٤٨موقع عرب                                                  ".E1 "المسمى
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  ونيابة االحتالل تطالب بإغالق باب الرحمة اعتقاالت ومالحقات للمقدسيين وحراس األقصى
 

 قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية، أمس االثنين طلبا جديدا لمحكمة الصلح في –فلسطين المحتلة 
، يأتي ذلك في الوقت الذي اقتحم »باب الرحمة«القدس طالبت فيه إصدار أمر تمديد إغالق مصلى 

 بيان وقال محامون فلسطينيون في.عشرات المستوطنين ساحت األقصى بحراسة مشددة لشرطة االحتالل
، بحجة واهية »باب الرحمة«مشترك، أن النيابة اإلسرائيلية تطالب محكمة الصلح بتمديد إغالق مصلى 

وباطلة مفادها بأن المصلى يستعمل حاليا كمكاتب للجنة التراث اإلسالمي المحظورة، بحسب القانون 
ى المستويات إلجبار السلطات وأكد طاقم المحامين على ضرورة تفعيل الجهود الدبلوماسية بأعل.اإلسرائيلي

اإلسرائيلية على احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، وسحب هذه الطلبات المقدمة إلى المحاكم بادعاءات 
وأوضح الطاقم في البيان، أنهم يتابعون عن كثب اإلجراءات والتطورات األخيرة التي تتعلق . باطلة تضليلية

 االعتقاالت واإلبعادات الجماعية التي تمت وما زالت مستمرة في بمصلى باب الرحمة، بما في ذلك حملة
هذا الخصوص، مؤكدا ان السياسات المتبعة تعسفية غير قانونية وال تستند إلى أي ذريعة قانونية، وهي 
مساس جوهري بوصاية مجلس األوقاف اإلسالمي، وهي مخالفة للقرارات القضائية المذكورة التي يفترض 

وفي سياق التضييق على المقدسات والمسجد األقصى، اقتحم مستوطنون بحراسة .حترامهابتلك الجهات ا
عناصر من مخابرات االحتالل، صباح أمس، المسجد األقصى، من باب المغاربة بحراسة مشددة من 

ونفذ المستوطنون جوالت استفزازية في ساحات الحرم وقبالة . عناصر الوحدات الخاصة بشرطة االحتالل
، ومنهم من قام بتأدية صلوات تلمودية قبالة قبة الصخرة بعد أن تلقوا شروحات عن »باب الرحمة«مصلى 

إلى ذلك، تواصل شرطة االحتالل التضييق على الفلسطينيين بالقدس على خلفية فتح .الهيكل المزعوم
صعدت من ، حيث شنت حملة اعتقاالت في المدينة طالت العديد من الشبان، كما »باب الرحمة«مصلى 

ٕاستهداف حراس المسجد بمالحقتهم واخضاعهم للتحقيق قبل إبعادهم عن المسجد األقصى، حيث اعتقل 
وشددت شرطة .  مقدسيين١٠واعتقلت شرطة االحتالل . االحتالل حارس المسجد سامر أبو قويدر

ية ألبواب االحتالل من اإلجراءات في القدس القديمة ونصبت الحواجز العسكرية على الطرقات المؤد
المسجد األقصى، فيما فرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين لساحات الحرم، عبر التدقيق في بطاقات 
الهوية الشخصية واحتجازهم ومنهم من منعوا من الدخول للمسجد من قبل عناصر الشرطة وحرس 

  >>....الحدود

  ١٨ ص٥/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

  

  



 
١٧

  شؤون مقدسية

  :مدير عام مؤسسة القدس الدوليةوزير األوقاف األردني ل

  مستمرون في الدفاع عن األقصى وحماية الوصاية األردنية

 
هاتف مدير عام مؤسسة القدس الدولية األستاذ ياسين حمود وزير األوقاف األردنية الـدكتور عبـد 
، ًالناصــر أبــو البــصل، مهنئــا بتوســيع مجلــس األوقــاف وشــؤون المقدســات اإلســالمية فــي القــدس المحتلــة

  .ًومثمنا الجهود التي بذلت خالل االنتصار الذي حققه المقدسيون بفتح مصلى الرحمة

ٕوبارك حمود هذا االنتصار الذي تحقق بعزم واصرار وارادة عازمة على الحفاظ على مقدسـات األمـة  ٕ
ًفي القدس وفلسطين، مؤكدا على تمسك األمة بكل شبر فـي المـسجد األقـصى المبـارك بمـصلياته وسـاحاته 

  .وقبابه ومدارسه

وحذر حمود مـن حمـالت االعتقـال التعـسفية التـي تقـوم بهـا قـوات االحـتالل خـالل األيـام الماضـية، 
ًمؤكدا أن هذه اإلجراءات العنصرية لن توقف عزيمة المقدسيين في مواصلة مسيرتهم الوطنية والدفاع عـن 

ت االحـــتالل التـــي تمـــس الـــسيادة ًالمـــسجد األقـــصى المبـــارك، مطالبـــا بتحـــرك أردنـــي عاجـــل لوقـــف انتهاكـــا
  .والوصاية األردنية

ــدفاع عــن المــسجد األقــصى المبــارك  بــدوره، أكــد الــوزير البــصل علــى موقــف األردن الثابــت فــي ال
سنواصل الدفاع عن المسجد األقصى المبارك بكل :" وحمايته من اعتداءات قوات االحتالل اإلسرائيلي، وقال

لي بفــرض مــشروعه علــى األقــصى والتفــرد بحراســه والمــرابطين داخــل قــوة، ولــن نــسمح لالحــتالل اإلســرائي
  ".أسواره

 التعــسفية لــسلطات االحــتالل اإلســرائيلي ضــد المقدســيين وحــراس اإلجــراءاتإن " :وأضــاف الــوزير
ًاألقــصى، هــو اســتهداف ممــنهج للمــسجد المبــارك وإلدارة األوقــاف، مؤكــدا أن اتخــاذ اإلبعــاد وســيلة ضــغط 

ً األقصى المبارك أمـر مرفـوض ولـن  يزيـدنا ذلـك إال تـصميما وتمـسكا باألقـصى والـدفاع للتدخل في المسجد ً
ًعنه وعن كل أقسامه، مؤكدا أن مصلى الرحمة جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى، وغير قابل للتفـاوض أو 

  .التقسيم أو المشاركة

 لمواجهـة مـشروع االحـتالل البصل الدول العربية واإلسالمية بدعم موقـف األردن وطالب الوزير أبو
  .في المسجد األقصى المبارك، والعمل على إدانة االحتالل اإلسرائيلي ووقف جرائمه

  ٥/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

*** 

  

  



 
١٨

  األقصى إلى الرحال لشد يدعو القدس محافظ

 
 قبــل مــا ســاعات فــي المــسجد إلــى الرحــال لــشد غيــث عــدنان القــدس محــافظ دعــا – وفــا – القــدس

 دينيـة مرجعيـات بحـق الجـائرة االحتالل سلطات قرارات على والرد المستوطنين، اقتحامات تشهد التي الظهر
 . المبارك األقصى المسجد عن ٕوابعادهم مقدسية،

 االحــتالل مخططــات إطــار فــي تنــدرج والمــصلين المــواطنين مــن المــسجد تفريــغ محــاوالت أن وأكــد
 المتواصــلة التهويــد عمليــات إطــار فــي وتــأتي ًمكانيــا، قــسيمهت يــتم ريثمــا الزمــاني التقــسيم لتكــريس الراميــة

 .عام بشكل المقدسة المدينة بحق واألسرلة

 وأبنيـة وأروقة تراب كامل عن يدها االحتالل سلطات برفع إال تنته لن األقصى معركة أن إلى وأشار
 القدس في اإلسالمية ألوقافا دائرة أحقية يؤكد والذي به المعمول "الستاتيكو" إلى والعودة األقصى المسجد

 االنتقـام المختلفة والسياسية األمنية االحتالل أجهزة محاوالت من محذرا المقدس، المكان هذا إدارة في فقط
 الـسيطرة مخططـات أفـشوا عنـدما الخـصوص وجـه علـى القـدس مدينـة وأهـالي الفلسطيني الشعب أبناء من

 مـن تمـوز ١٤ يـوم االحـتالل سـلطات وضـعتها التي راتوالكامي البوابات مشروع عبر األقصى المسجد على
  .٢٠١٧ العام

  ٥/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

*** 

  األقصى عن باإلبعاد االحتالل قرارات كسر إلى ندعو :الدولية القدس مؤسسة
 

 ّمـصلى فـتح بعـد ّورواده وموظفيـه األقـصى المـسجد علـى الغاشـمة ّاإلسـرائيلية االعتـداءات تتالحق
 اإلجـراءات هـذه مقدمـة وفـي .٢٠٠٣ منـذ ًوعـدوانا ًظلمـا يغلقـه كـان الـذي االحـتالل عـن ًمـارغ الرحمـة باب

 فـي المـسؤولين أرفـع القـرارات هـذه وطالت دخوله، ومنع األقصى المسجد عن اإلبعاد قرارات عشرات إصدار
 ونائـب ،سـلهب العظـيم عبـد الشيخ األوقاف مجلس رئيس رأسهم وعلى القدس في اإلسالمية األوقاف دائرة
 مــن ّوالمــصلين األقــصى، ّحــراس مــن العــشرات كــذلك القــرارات وطالــت بكيــرات، نــاجح الــشيخ األوقــاف مــدير

 وأمـام .يـوم ّكـل صـبيحة يفتحونـه مـن أو الرحمـة باب ّمصلى فتح في شاركوا َمن ّسيما وال والنساء، الرجال
 األمـور الدوليـة القـدس مؤسسة في نؤكد الرحمة باب هبة نصر يصنعون َمن على ّاإلسرائيلية الهجمة هذه

 :اآلتية

 عــن ٕوابعــادهم األقــصى دخــول مــن بمــنعهم ظالمــة قــرارات ّبحقهــم صــدر مــن ّكــل جانــب إلــى نقــف .١
 إلفــراغ ؛"المنــع كــسر جمعــة#" ٨/٣/٢٠١٩ فــي القــادم الجمعــة يــوم اعتبــار إلــى ونــدعو المــسجد،

 يـدخل أن ّإما" القدس في جماهيرال شعار وليكن .مضمونها من واإلبعاد المنع في االحتالل سياسة
ّواما غيرهم مثل األقصى إلى المبعدون  هبـة فـي حـصل كمـا "األقـصى أبواب أمام المفتوح االعتصام ٕ



 
١٩

 اليـوم ونحـن .قراراتـه عـن وتراجـع الجمـاهير لـضغط االحـتالل رضـخ حـين ٢٠١٧ عام األسباط باب
 تفريــغ إلــى ورائهــا مــن تاللاالحــ يهــدف التــي الخطيــرة اإلبعــاد سياســة لكــسر ســانحة فرصــة أمــام

 علـى الـسيطرة ٕواعـادة الرحمـة، بـاب هبـة نـصر وتقـويض عنـه، الـدفاع ورمـوز ّحراسـه من المسجد
 .االنتصارات وصناعة االحتالل ّتحدي على تتجرأ ال حتى الجماهير وعي ّوكي الرحمة باب مصلى

 فـي الربـاط واصـلةم إلـى األقـصى المـسجد إلـى الوصـول يـستطيع مـن ّوكـل القـدس فـي أهلنـا ندعو .٢
 محاولـــة أي ومواجهـــة فتحـــه، إنجـــاز علـــى لنحـــافظ الرحمـــة بـــاب ّمـــصلى فـــي ســـيما وال المـــسجد،
 ّالمصلى باقتحام "المعبد منظمات" تهديدات تصاعد بعد خاصة عليه، السيطرة أو إلغالقه ّإسرائيلية
 مـن ّالحـساسة لـةالمرح هـذه فـي وحدهم األقصى ّحراس ترك ّإن .فيه كنيس وافتتاح عليه والسيطرة

 الفرحـة تتحـول ْأن المحتمـل من إذ ّكله، األقصى المسجد على خطيرة ّعكسية بنتائج يعود أن شأنه
 تتـوافر لـم إذا المتطرفـة اإلسـرائيلية المنظمـات بيـد بـسقوطه كارثـة إلـى الرحمـة بـاب مصلى بافتتاح
 .ّبالمصلين ٕواعماره حمايته شروط

 األوقـاف دائـرة جانـب ٕوالـى األقـصى، عـن اإلبعـاد لـسياسة فضالـرا ّاألردني الموقف جانب إلى نقف .٣
 األردن فـي األوقاف ووزارة الحكومة وندعو الرحمة، باب ّمصلى إعمار لجهة القدس في اإلسالمية

 األوقـاف دائـرة فـي الهـرم رأس طالـت التـي باإلبعاد االحتالل قرارات لكسر ّعملية إجراءات اتخاذ إلى
 في الجماهيري بالموقف والتسلح المبعدين، وبقية األوقاف موظفي حماية يتطلب وذلك لها، التابعة
 المــسجد إدارة فــي ًمرجعيــة نفــسه تكــريس إلــى يــسعى الــذي االحــتالل مــع المعركــة هــذه فــي القــدس
 .األقصى

 والمـرابطين المصلين من المبعدين وجميع وموظفيه األقصى حراس مع تضامنية فعاليات إلى ندعو .٤
 الجمعــة يــوم المقدســيين تحــرك مــع ًتزامنــا ّواإلســالمي العربــي العــالم أنحــاء يــعجم فــي والمرابطــات

 والقانونيـة والثقافيـة والتعبويـة والـسياسية اإلعالميـة والمؤسـسات واألحزاب الهيئات ونطالب القادم،
  .األقصى على السيادة معركة يخوضون الذين القدس في أهلنا جانب إلى بالوقوف

 ٤/٣/٢٠١٩موقع مدينة القدس 

***  

  

  

  

  

  



 
٢٠

  تقارير

  انهيار أرضي في سلوان بالقدس نتيجة حفريات االحتالل
 

 وقع انهيار أرضي، صباح أمس السبت، في أرضية ملعب حي وادي حلوة –فلسطين المحتلة 
جاء ذلك نتيجة األعمال . ببلدة سلوان، على بعد عدة أمتار من السور الجنوبي للمسجد األقصى

 .الموصلة إلى أسوار المسجد األقصى وساحة البراق من الجهة الغربية"  األنفاقشبكة"اإلسرائيلية لحفر 

وأوضح جواد صيام مدير مركز معلومات وادي حلوة أن أهالي الحي استيقظوا على انهيار جديد 
في أرضية ملعب الحي، وسوره واألسالك المحيطة، إضافة إلى هبوط ارضي في ذات المكان، وتشققات 

 . باألسوار المحيطة بهوتصدعات واسعة

وأضاف صيام في بيان أصدره المركز أن أعمال المستوطنين في محيط أرض الملعب وأسفله ال 
تتوقف، حيث يقومون يوميا بعمليات حفر بأدوات ثقيلة وأخرى خفيفة، وخالل ذلك يتم أفراغ األتربة من 

ل تحفر األنفاق وتفرغ أسفل أسفل األرض ونقلها بشاحنات مخصصة، ما يعني ذلك أن سلطات االحتال
 اآلف نسمة، والذين ٥الحي لصالح المشاريع االستيطانية متناسية سالمة سكان الحي البالغ عددهم 

  .يعيشون بخطر حقيقي نتيجة توسع رقعة التشققات واالنهيارات

وأضاف صيام أن محيط ملعب وادي حلوة المتضرر يعتبر الموقع الرئيسي المركزي لحفر األنفاق 
وأوضح صيام أن المنخفض األخير والذي تشهده مدينة القدس منذ نهاية االسبوع الماضي، .في الحي

كشف عن حجم الحفريات وخطورتها على حياة سكان الحي، حيث ظهرت انهيارات ارضية جديدة خاصة 
فة إلى ، إضا»لكنيسة للروم األرثوذكس«في الشوارع الرئيسية وفي ملعب حي وادي حلوة وفي أرض تابعة 

وأضاف صيام أن أعمال حفر األنفاق متواصلة، رغم . توسع تشققات جدران وأسقف المنازل في الحي
 . توجه السكان للمحاكم اإلسرائيلية مطالبين بإيقاف أعمال الحفر أسفل الحي التي تهدد بخطر االنهيار

 الذي وقع  صاحب أرض ملعب وادي حلوة أن االنهيار الواسع من جهته أوضح محمد عطاهللا
ان سلطات االحتالل حاولت «وقال .  عاما من عمليات الحفر وتفريغ األتربة أسفله١٢اليوم هو حصيلة 

مصادرة األرض لتحويلها الى موقف للمستوطنين، حيث توجهنا للمحاكم لحمايتها، وتمكنا من تحويلها 
ليوم أصبح الملعب غير آمن لملعب الطفال وشبان الحي حيث تفتقر المنطقة لألماكن المخصصة لهم، وا

وطالب عطاهللا بتأمين المكان واجراء التصليحات والترميمات الالزمة له ليتسنى الطفال . »بعد االنهيار
في السياق، أكد المكتب الوطني للدفاع عن االرض ومقاومة االستيطان التابع .المنطقة اللعب فيه بأمان

لطات االحتالل تسعى إلحكام السيطرة على األغوار لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس السبت، ان س
وأشار التقرير األسبوعي الصادر عن .الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل وسط هجوم استيطاني متواصل

المكتب الى ان األغوار تتعرض الى هجمة استيطانية متواصلة كان أخرها االسبوع الفائت إقدام 
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ات الدونمات المهددة بالمصادرة من قبل قوات االحتالل في المستوطنين على وضع سياج مكهرب حول مئ
واضاف التقرير ان قوات االحتالل نصبت . في االغوار الشمالية» السويدة»و» خلة العقدة«منطقتي 

 دونم، وبهذه االجراءات منعت عشرات ٦٠٠الكاميرات على كافة االراضي التي صادرتها وتقدر بأكثر من 
وقوات » طابو«ى اراضيهم، على الرغم من ان معظم هذه االراضي تحمل كوشان المواطنين من الوصول ال

، إضافة الى تغول االحتالل العسكري »امالك غائبين«االحتالل ال تعترف به، وتعتبر هذه االراضي 
ٕواستفراده باألرض الفلسطينية في األغوار واغالق مساحات واسعة منها بحجج وذرائع واهية أبرزها 

 .العسكرية، ومنع وحرمان أصحابها من الوصول إليهاالتدريبات 

كاحول «وفي هذا السياق قال رئيس أركان جيش االحتالل األسبق، والمرشح الرابع في قائمة 
، غابي أشكنازي إنه يجب وضع حدود إلسرائيل، مع )»مناعة إلسرائيل»و» يش عتيد«تحالف (» الفان

 تجمعات ٣واضاف التقرير في الوقت نفسه تواجه .ور األردنالتأكيد على استمرار سيطرة االحتالل على غ
فلسطينية بدوية جنوب الخليل خطر الترحيل واإلخالء بعد تقديم جمعيات استيطانية التماسا للمحكمة العليا 
اإلسرائيلية، طالبت من خالله إخالء التجمعات؛ بحجة أنها غير قانونية، وأقيمت دون تصاريح وفي منطقة 

منطقة النقب، والضفة الغربية، مدعية أن الوجود الفلسطيني في هذه المنطقة يمنع التواصل فاصلة بين 
ّبين المناطق الحدودية وفقدان المنطقة يعتبر خطرا استراتيجيا حقيقيا، وتركز السلطات اإلسرائيلية مساعي 

 شبح الترحيل ما التهجير بشكل عام في ثالث مناطق في الضفة الغربية منها جنوب جبال الخليل، حيث
من جهة ثانية، قام المواطن المقدسي حسام العباسي، صباح أمس السبت، بهدم منزله في حي .زال باقيا

واستدعت بلدية االحتالل المواطن العباسي . رأس العامود ببلدة سلوان، بيده بحجة البناء دون ترخيص
وعليه دفع تكاليف الهدم لطواقم وجرافات ٕمؤخرا وأخبرته بضرورة هدم منزله، واال ستقوم آلياتها بهدمه 

أجبرت على تنفيذ هدم المنزل، فالشقة هي عبارة «: وقال العباسي. البلدية ولقوات االحتالل المرافقة لها
عن طابق ثالث في بناية سكنية ولمنع الضرر للعائلة والجيران وأطفال الحي، اضطررت هدم المنزل 

 مترا مربعا، ويعيش فيها مع ٧٠ء منزله قبل حوالي عام، ومساحته وأوضح العباسي أنه قام ببنا» .بيدي
، في مدينة »الهدم الذاتي«وصعدت بلدية االحتالل منذ مطلع العام الجاري من سياسة . زوجته وطفله

على هدمها بأيديهم مهددة » السكنية أو التجارية أو الزراعية«القدس، حيث تجبر اصحاب المنشآت 
  .)وكاالت.(لية أو عقوبة السجن عليهم في حال عدم تنفيذ القراراتبفرض الغرامات الما

  ١٥ ص٥/٣/٢٠١٩الدستور 

***  
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  المنصرم الشهر القدس عن مواطنا ١٣٣ أبعد االحتالل :تقرير

 
 االحــتالل ســلطات بــأن االثنــين،  اليــوم بالقــدس، حلــوة وادي معلومــات مركــز أفــاد – وفــا – القــدس

 ".القديمة القدس أو األقصى المسجد" عن إبعاد قرار ١٣٣ المنصرم شباط شهر خالل أصدرت اإلسرائيلي

 عقـب الماضـي الـشهر نهايـة ُأصـدرت اإلبعـاد قـرارات جميع أن الشهري، تقريره في المركز، وأوضح
 .الشهر مطلع أصدرت قرارات ٦ باستثناء الرحمة، باب أحداث

 ٩و القـدس، أوقـاف مـدير ونائـب ينيـةد هيئة أعلى طالت شباط شهر في اإلبعاد قرارات أن وأضاف
 الحــراس االحـتالل شـرطة والحقـت اعتقلـت حيـث الحـراس، مـن معظمهـم األوقـاف دائـرة مـوظفي مـن آخـرين
 .الرحمة باب بفتح قاموا الذين

 بين ما الواقعة الفترة خالل اعتقلوا ١٧٠ حوالي منهم ًمقدسيا، ٢٢٩ اعتقال رصد أنه المركز وبين
 الماضــي الــشهر طالــت االعتقــاالت أن إلــى مــشيرا الرحمــة، بــاب فــي عتــصاماتاال عقــب شــباط، ٢٨-١٨

 بكيــرات، نــاجح الــشيخ القــدس أوقــاف مــدير ونائــب ســلهب، العظــيم عبــد الــشيخ اإلســالمي المجلــس رئــيس
  .غيث عدنان القدس ومحافظ

  ٥/٣/٢٠١٩الحياة الجديدة 

***  

  اصدارات

 "فلسطين قراءة ورؤية مستقبلية"إشهار كتاب 
 

 نظمت دائرة المكتبة الوطنية مساء أمس ضمن نشاط كتاب االسبوع الذي تقيمه -  بترا -ن عما
  .للكاتب حمادة فراعنة" فلسطين قراءة ورؤية مستقبلية"أسبوعيا حفل إشهار كتاب 

ان "وقال وزير األوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية األسبق الدكتور هايل الداوود في الحفل 
قضية الفلسطينية مسألة صعبة وتحتاج الى جهود كبيرة وممارسة كبيرة في المشهد قراءة مستقبل ال

الفلسطيني وذلك لصعوبة االستشراق المستقبلي للقضية الفلسطينية لعدة عوامل منها ضعف الموقف 
  ."العربي، وانشغال الدول العربية بمشاكلها الداخلية واختالط الديني بالسياسي

ن يضع الفلسطينيين أمام واجبهم المقدس في الكفاح بمختلف أشكاله نحو وأوضح ان الكاتب أراد ا
االستقالل والحرية وأن يدافعوا عن قضيتهم العادلة وحقوقهم المشروعة باعتبار ان المسؤولية األولى تقع 

  .عليهم، مؤكدا أهمية التكاتف والتالحم بين مكونات الشعب الفلسطيني على االساس الوطني القومي

نقيب المحامين االردنيين مازن ارشيدات ان الكتاب يعطي صورة لكاتب تعمق في القضية وقال 
 وكانت له نظرة جادة وعميقة بالعالقة التي تربط ٦٧ و٤٨الفلسطينية حيث استطاع ان يربط بين فلسطين 

  .ةالفصائل الفلسطينية فيما بينها ورسم صور حقيقية للحالة الفلسطينية وربطها بالحالة العربي
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وبين الكاتب عيسى الشعيبي ان الكتاب يدور حول قضية واحدة وهي القضية الفلسطينية بهمومها 
ًوتحدياتها وجوانبها العديدة، ومواده ونصوصه تنشغل بالمستقبل الفلسطيني فضال عن المضارع السياسي 

ا يكون الى قراءة الراهن أكثر من اهتمامها بالماضي المثقل بتطورات ال حصر لها، وبذلك فهو أقرب م
استشراقيه كثيفة الستحقاقات مرحلة تاريخية في حالة سيولة شديدة، اضافة الى ان الكتاب تناول المسائل 

  . المتشابكة بمقاربات مختلفة من وجهة نظر مغايرة عما هو سائد لدى المعظم بصورة عامة

الم الذي نسعى اليه هو ان الس" عادل عامر، ٤٨وقال امين عام الحزب الشيوعي في أراضي الـ 
سالم مبني على االعتراف بحق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وهو 

، فيما أضاف رئيس لجنة المتابعة لجماهير الشعب "شرط ضروري للوصول الى حلول بعيدة المدى
 لمجتمع، فهو يكتب من عمق الحالة  محمد بركة ان الكتاب عبارة عن رسالة٤٨الفلسطيني في أراضي الـ 

الفلسطينية من منصة المطل على الحدث السياسي، وهو سلسلة اضافت للفكر السياسي، وللمكتبة العربية 
  .محطات اساسية وهامة في تتبع القضية الفلسطينية

وقال مؤلف الكتاب فراعنة ان مادة كتابه التاسع عشر تنشغل بالمستقبل الفلسطيني أكثر من 
 .مامها بالماضي القريب أو اللحظة السياسية الراهنةاهت

  ١١ ص٥/٣/٢٠١٩الغد 

***  

  آراء عربية

 دولة واحدة بنظامين بدل حل الدولتين

 عريب الرنتاوي

يعود القرار بتأسيس القنصلية األمريكية في القدس إلى الرئيس األمريكي العاشر جون تايلر، عام 
بازل في سويسرا، وحين كانت الحركة الصهيونية فكرة ، قبل أزيد من نصف قرن على مؤتمر ١٩٤٤

ًجنينية، وكانت وجهتها غير محددة، من القرم إلى أوغندا، مرورا بفلسطين، وقد بدأت القنصلية أعمالها 
بعد سنوات من قرار الرئيس األمريكي، وظلت مستمرة في أعمالها حتى األمس، ) باب الخليل(في المدينة 

في السفارة األمريكية التي تم نقلها بالضد من القانون ) ملحق(تحويلها إلى غرفة عندما جرى إغالقها، و
 .الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السالم، ومن جانب واحد، من تل أبيب إلى القدس

» حل الدولتين»منذ أن أعلنت اإلدارات األمريكية المتعاقبة، ديمقراطية وجمهورية، قبولها بـ
 لسنة ١٥١٥ييدها إلقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وموافقها على قرار مجلس األمن وتأ

 ومن بعده القرار ١٣٩٧، وقبله القرار ٢٠٠٥، والذي نص على قيام دولة فلسطينية بحلول العام ٢٠٠٣
نطن أو امتناعها  بشأن االستيطان والتمييز والتغيير السكاني، وجميعها قرارات صدرت بموافقة واش٢٣٣٤

عن التصويت، كان المنطقي انتظار تحول القنصلية إلى سفارة، وتبادل االعتراف بين الواليات المتحدة 
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ٕلكن دونالد ترامب وادارته، قطعت طريق تطور الموقف األمريكي، وأحدثت استدارة كاملة … ودولة فلسطين 
 . اإلسرائيلي–ي في اتجاه ووجهة السياسة األمريكية حيال الصراع الفلسطين

في ظني أن الهبوط بالتمثيل الدبلوماسي األمريكي، بدل االرتقاء به، وتحويل القنصلية، إلى مجرد 
الذي تقترحه الواليات المتحدة على الفلسطينيين، » الكيان الفلسطيني«غرفة، هي إشارة واحدة إلى شكل 

تي محدود، وال تتعدى وظائفه نطاق وهو كيان ال يرقى إلى مستوى الدولة، ويندرج في إطار حكم ذا
… ، حراسة المستوطنات والمستوطنين، وخدمات بلدية موسعة على أبعد تقدير »الكناسة»و» الحراسة«

مثل هذا الكيان، ال يحتاج لسفارة، وربما ال يحتاج لقنصلية، غرفة أو ملحق في سفارة واشنطن في 
 .ر في نصابهاالقدس، تكفي ألداء الغرض، وتبدو كفيلة بوضع األمو

فهو … ُيتقاطع القرار األمريكي هذا، مع مفهوم جارد كوشنير للكيان الفلسطيني العتيد المرتجى 
تجنب ذكر الدولة في وصفه لهذا الكيان، ولم يدرجه في إطار ممارسة حق تقرير المصير، بل اكتفى 

األمر الذي يثير … إلزالتها بين هذا الكيان ودولة االحتالل، توطئة » ترسيم للحدود«بحديث مقتضب عن 
، وأن صهر الرئيس ربما يريد استعارة نموذج »وراء ظهورنا«قد بات » حل الدولتين«مخاوف مشروع 

، سيما وأن الرجل يولي »دولة واحدة بنظامين«، أي )القياس مع الفارق(العالقة بين الصين وهونغ كونغ، 
 أمريكي من قبله، وهي بنى مبادرة إدارته، على قاعدة كما لم يفعل مسؤول» السالم االقتصادي»ًاهتماما بـ

 .بالمال أو بالمزيد منه» شراء األدوار والتسهيالت«مقايضة المال بالحقوق، ونظرية 

  ١٦ ص٥/٣/٢٠١٩الدستور 

*** 

  آراء عبرية مترجمة

  صفقة قرن ماض: ًستولد فأرا
  

 ٤/٣/٢٠١٩ ايال زيسر -إسرائيل هيوم 

ئزة نوبل للسالم في متناول اليد؛ كل ما كان مطلوبا هو خطوة صغيرة في االسبوع الماضي بدت جا
من جانب حاكم كوريا الشمالية كيم يونغ اون، كان بوسع الرئيس ترامب بعدها ان يؤدي الى انهاء نزاع 

غير أنه تبين في لحظة الحقيقة بان حاكم كوريا الشمالية الشاب يرفض . يعود الى ستين سنة في كوريا
خطأ حاكم ليبيا معمر القذافي، الذي بضغط الغرب تخلى عن مشروعه النووي، مقابل وعود ان يكرر 

  .غربية تبينت كعديمة القيمة حين اندلعت الثورة في ليبيا

ال ينبغي أن يستخلص من الفشل في شبه الجزيرة الكورية عما يجري في منطقتنا، إذ ان الواقع 
صفقة "مع ذلك، في مطارحنا ايضا يتعاظم االنفعال قبيل نشر و. في الشرق االوسط اكثر تركيبا وتعقيدا

فالتاريخ يفيد بان . وكأن بوسع الخطة االمريكية ان تجلب حال لنزاع يعود الى اكثر من مئة سنة" القرن
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كما أن محاوالت االسرة . اقتراحات الحل الوسط لحل النزاع والتي كان طرحها وسطاء اجانب، لم تنجح
، والذي لم ١٩٤٧ بدء بمشروع التقسيم لالمم المتحدة في تشرين الثاني - ية فشلت الدولية فرض تسو

وبالمقابل، فان خطوة بادر اليها وقادها طرفا النزاع . يكن سوى محاولة فاشلة لفرض حل على الطرفين
هكذا هو اتفاق السالم بين اسرائيل ومصر وهكذا هو . وحدها نجحت في احداث اختراق بل واتفاق سالم

  .اتفاق السالم بين اسرائيل واالردن

ان الفرضية االساس التي تقبع في االقتراح االمريكي هي انه يمكن فرض صفقة على الفلسطينيين 
الحقيقة هي . وهذه فرضية مغلوطة لن تنجح في اختبار الواقع. تكون بعيدة عن تلبية توقعاتهم ومطالبهم

يق اتفاق بين اسرائيل والفلسطينيين، النها ترى في االتفاق ان الدول العربية ستفعل كل ما في وسعها لتحق
وسيمارس حكام العرب ضغطا شديدا على الفلسطينيين، ولكنهم لن يتجرأوا على أن يوافقوا . مصلحة حيوية

  .على التنازل عنهم وباسمهم، النهم ال يريدون ان تسجل التنازالت في التاريخ على اسمهم

خيرة ستكون دوما في يد الفلسطينيين، وهؤالء غير قادرين بل وغير لهذا السبب، فان الكلمة اال
اوال، فرضية القيادة الفلسطينية كانت وال تزال بان . راغبين في اتخاذ قرار تاريخي يؤدي الى انهاء النزاع

 سواء ممن سيأتي بعد –الزمن يلعب في صالحها، وانها اذا رفضت اقتراح ترامب، ستتلقى اقتراحا افضل 
امب أم من االسرة الدولية، من روسيا او االتحاد االوروبي، الذين ال يترددون في ان يقولوا للفلسطينيين تر

  .علنا بان عليهم أن يرفضوا اقتراحات ترامب

ثانيا، في المعسكر الفلسطيني ال تبدو ملموسة ضائقة أو يأس يجعلهما يدفعان القيادة نحو 
ا ايضا في ايدي حكام العرب، ال توجد اوراق مساومة يمكنهم من وفي ايدي االمريكيين، مثلم. االتفاق

خاللها الضغط على ابو مازن ورفاقه الذين يفضلون سلطة متعذرة في رام اهللا على دولة ناقص، بعيدة 
مشوق بالمناسبة انه في اوساط الجيل الفلسطيني الشاب ال توجد اي . عن الحد االدنى من مطالبهم

 اي الحصول على –والكثيرون بينهم يرون في رؤيا الدولة الواحدة " لسطين ناقصدولة ف"حماسة لرؤيا 
 حل كفيل بان يدفع قضيتهم الى االمام ويخدم المصلحة الفلسطينية، بالتأكيد للمدى –المواطنة االسرائيلية 

ذ قرارات وأخيرا، فان ضعف القيادة الفلسطينية واالنقسام في صفوفها، ال بد ال يسمحان باتخا. البعيد
  .شجاعة وباالساس الموافقة على التنازالت

. ان من شأن صفقة القرن االمريكية إذن ان تنضم الى خطط واقتراحات سابقة انتهت بال شيء
ومع ذلك، محظور على اسرائيل أن تتخذ صورة من اعاد الرئيس االمريكي بكفي حنين، وعليها ان تحاول 

ومهما يكن . يكية أن تحققه للتقدم في عالقاتها مع العالم العربياستغالل الزخم الذي يمكن للخطة االمر
  .من أمر، فان السالم المنشود سيتعين عليه أن ينتظر

  ١٦ ص٥/٣/٢٠١٩الغد 

*** 
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Arab parliaments call for ending normalisation with Israel 
Jordan warns against ‘fait accompli’ policy in resolving conflict 

 
Arab parliamentary heads and delegations participate in the 29th conference of the Arab Inter-
Parliamentary Union in Amman on Monday (Petra photo) 
AMMAN — Participants at the 29th conference of the Arab Inter-Parliamentary Union (APU) 
on Monday called for supporting Palestinians through stopping all forms of normalisation with 
the Israeli occupation as stipulated in relevant Arab summits’ resolutions.  
The final statement of the conference, which concluded in Amman on Monday, praised the 
Kingdom’s Hashemite Custodianship over Islamic and Christian holy sites, and His Majesty 
King Abdullah’s efforts in supporting the Jerusalemites’ resilience, the Jordan News Agency, 
Petra, reported. 
The statement also commended King Abdullah’s quick steps and response in stopping recurrent 
Israeli attacks in Jerusalem, the most recent of which was the reopening of the Bab Al Rahma 
(Gate of Mercy) for prayers. 
Meanwhile, the Amman Declaration, issued at the conclusion of the conference, warned against 
the threats of the Israeli colonisation expansion on the expense of the Palestinian national soil, 
and rejected all attempts to impose the policy as a fait accompli, which requires more unified 
Arab stances to counter Israeli attempts to confiscate more Palestinian rights. 
The declaration added that Jordan will continue to be at the forefront of any effort to support the 
central cause of Arab and Islamic nations, which is the Palestinian one, and that the Kingdom 
will not stop exerting any effort that can serve Palestinian interests until the establishment of an 
independent Palestinian state with full sovereignty over its national soil, with East Jerusalem as 
its capital. 
The statement stressed that Jordan, based on its role as the custodian of Islamic and Christian 
holy sites in Jerusalem, will maintain its responsibility in preserving the Holy City, which is an 
unaltered stance that the Kingdom will never abandon. 
Participants at the conference approved a proposal by the Kuwaiti parliament to support efforts 
aimed at achieving Palestinian reconciliation, and adopted a recommendation to form an Arab 
parliamentary committee to discuss with Palestinian sides means of reconciliation and reaching 
an end to internal disputes. 
They also highlighted the importance of sustaining support to UNRWA, to enable it to continue 
providing health and educational services to refugees, stressing that refugees, Jerusalem and the 
right of return and compensation are final-status issues in settling the Palestinian cause.  
Participants selected Lower House Speaker Atef Tarawneh as president of the union for the next 
session, and honoured the APU’s former president, Speaker of the Egyptian House of 
Representatives Ali Abdel Aal, according to Petra.  
Tarawneh said that APU members are responsible for representing the aspirations and hopes of 
the Arab people, and reaching solutions to current crises through initiatives that can address 
pending issues in cooperation with Arab decision-making institutions and international peers of 
joint interests.  
Also on Monday, participants at the conference delivered a letter to King Abdullah, in 
appreciation for his hospitality in hosting the event. 
Salim Zanoun, chairman of the Palestinian National Council, called on the APU to implement 
practical resolutions that stress the centrality of the Palestinian issue. 
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In his speech, Zanoun called for countering the aggressive war of the Israeli occupation on the 
Palestinian people and the holy sites of Jerusalem, especially Al Aqsa Mosque/Al Haram Al 
Sharif, and for providing financial assistance to support the Jerusalemites’ resilience in their city. 
Meanwhile, the APU adopted the report of its political affairs and parliamentary relations 
committee, which included several items related to political resolutions, and stressed its full 
rejection to all initiatives that do not serve the interests of the Palestinian people, formost of 
which is the “deal of the century”.  
The report also called for initiating an Arab boycott of the Israeli occupation and supporting the 
“Boycott, Divestment, Sanctions (BDS)” international movement, as a means of countering the 
“sectarian policy of the occupation”.  

Jordan Times Mar 04,2019 
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Flag comes down on United States Palestinian mission in Jerusalem 
Palestinians see ‘final nail in coffin’ of peacemaking 

 
By Reuters - OCCUPIED JERUSALEM — The United States lowered the flag on Monday at 
the Jerusalem consulate that had served as its diplomatic channel to the Palestinians, merging the 
mission with the new US embassy to Israel in the contested city. 
The Palestinians, who have boycotted the Trump administration since it shifted long-standing US 
policy in December 2017 by recognising Jerusalem as Israel's capital, voiced anger at what they 
see as Washington's latest move against them. 
Whereas previously the consulate reported on Palestinian matters directly to Washington, its 
staff have now been repurposed in the embassy as a "Palestinian Affairs Unit" under the US 
ambassador to Israel, David Friedman. 
"This is the last nail in the coffin" of peacemaking, veteran Palestinian negotiator Saeb Erekat 
said on Twitter.  
Israeli-Palestinian talks collapsed in 2014 and the White House says it intends to present a new 
peace plan after a national election in Israel in April. 
Israel deems all of Jerusalem, including the eastern sector it captured in the 1967 Middle East 
War and annexed in a move not recognised internationally, as its undivided capital. 
Washington has avoided such language, however, signalling that the final status of the city 
should be negotiated by the sides. 
Palestinians want to make East Jerusalem the capital of a state they seek in the occupied West 
Bank and the Gaza Strip. 
The European Union’s latest report on Israeli settlements in the West Bank, released last month, 
said continued expansion had made the chances of a two-state solution with Jerusalem as the 
capital of both “increasingly unattainable”. 
Building of new settler units had continued at an unprecedented rate in the second half of 2018, 
opening the way for more Israelis to move in, the report said.  
Low key  
At the ornate consulate on Agron Street in downtown Jerusalem, the flag ceremony was kept low 
key under grey winter skies. Friedman, who helped spearhead May’s relocation of the US 
embassy from Tel Aviv to a different converted consular building in south Jerusalem, was not 
present. 
US officials said the Stars and Stripes banner was taken down and presented to departing consul 
Karen Sasahara as a farewell gift, in keeping with foreign service custom, after which another 
US flag was run up. 
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The US State Department said the merger was driven by operational efficiency and did not signal 
any change in policy. 
“Our work and our team will continue to work on reaching peace in this land,” Sasahara said on 
YouTube.  
US officials told Reuters last month that the Agron street building, immediately upon consulate 
operations ending, would serve as the ambassador’s official residence. 
But that plan appeared to have slowed. On Monday, the consulate plaque had been removed 
from the building facade, leaving a blank space. 
The US consulate in Jerusalem had dated back 175 years, to when the city — holy to Jews, 
Christians and Muslims — was under Ottoman rule. 
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