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  سنواصل تعزيز صمود المقدسيين: لملكا

  ١٩٦٧نتمسك بحل شامل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق حدود و
 

أكد جاللة الملك عبداهللا الثاني في كلمته التي ألقاها في الدورة الرابعة  - بترا–مكة المكرمة  
نعقاد القمة يأتي في عشرة للقمة اإلسالمية العادية لمنظمة التعاون اإلسالمي بمكة المكرمة الليلة، أن ا

وقت نحن بأمس الحاجة فيه لتوحيد المواقف والجهود لتمكين األشقاء الفلسطينيين من نيل حقوقهم 
  .العادلة ودعم صمودهم

وشدد جاللته على أن األردن وانطالقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية 
 صمود الـمقدسيين والتصدي ألي محاولة لفرض واقع في القدس الشريف، سيواصل العمل على تعزيز

  .جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها

  :وتاليا النص الكامل لكلمة جاللة الملك

  بسم اهللا الرحمن الرحيم»

  .والصالة والسالم على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي األمين

ن بن عبدالعزيز،أصحاب الجاللة والفخامة أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلما
  .والسمو،أصحاب المعالي والسعادة، السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد

فيسرني في البداية أن أتقدم بالشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة وأخي خادم 
قمة التي تنعقد في وقت نحن الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على استضافة هذه ال

بأمس الحاجة فيه لتوحيد المواقف والجهود لتمكين أشقائنا الفلسطينيين من نيل حقوقهم العادلة ودعم 
  .صمودهم

نلتقي في هذا الشهر الفضيل، ومن هذه األرض المباركة من مكة وحرمها الشريف، نـتوجه 
  .المباركبأنظارنا وقلوبنا إلى قبلتنا األولى، المسجد األقصى 

إن الـمبادرة العربية للسالم، التي تبـنـتها دول منظمة التعاون اإلسالمي، تؤكد التزامنا بخيار السالم 
العادل والشامل على أساس حل الدولتين كخيار استراتيجي يضمن حقوق األشقاء الفلسطينيين ويلبي 

، وعاصمتها ١٩٦٧زيران عام طموحاتهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من ح
  .القدس الشرقية، ويعالج جميع قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها القدس والالجئون

  إخواني القادة،الحضور الكرام،

يواجه أشقاؤنا الفلسطينيون ظروفا اقتصادية صعبة تستدعي منا جميعا تكثيف جهودنا لدعم 
لـتستمر ) األونروا(اثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين صمودهم، بما في ذلك دعم وكالة األمم المتحدة إلغ

في تقديم خدماتها ألكثر من خمسة ماليين الجئ فلسطيني، الذين يجب ضمان حقوقهم وخاصة حقهم في 
  .العودة والتعويض
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ونحن في األردن، وانطالقا من الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
ل، وبالتنسيق مع أشقائنا الفلسطينيين وبدعمكم ومساندتكم، العمل على تعزيز صمود الشريف، سنواص

إخواننا الـمقدسيين والتصدي ألي محاولة لفرض واقع جديد أو تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم 
  .فيها

  إخواني القادة، الحضور الكرام،

مي في ديننا اإلسالمي الحنيف، دين الرحمة إن رسالـتـنا للعالم أجمع هي أن ال مكان للفكر الظال
والتسامح الذي يـؤكد على قيم الحياة والـمحبة وصون النفس البشرية، ولذلك فنحن مستمرون بالعمل مع 
شركائنا، ضمن نهج شمولي، لمواجهة الفكر المتطرف وتوحيد خطابـنا ضد هذا الفكر الظالمي الهدام 

  .نامي ظاهرة الخوف من اإلسالموالتصدي لخطاب الكراهية واإلقصاء وت

وفي الختام، نأمل أن تـكون هذه القمة فرصة لتعزيز التعاون وتوحيد المواقف بيننا برؤية مشتركة 
  .تحقق آمال شعوب األمة اإلسالمية وترتقي إلى مستوى المسؤولية التاريخية التي نـتحملها جميعا

  .«والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ردني المشارك في القمة الذي ترأسه جاللة الملك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين وضم الوفد األ
أيمن الصفدي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق الدكتور بشر الخصاونة، والمستشار الخاص 

  .لجاللة الملك علي الفزاع، والسفير األردني في الرياض علي الكايد

  ٣ص/١/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

  القدس على ومستمرة قائمة الهاشمية الوصاية :العبادي
  

ــوزارة العــام األمــين أكــد ــة عــضو القــدس ملــف ومــسؤولوقــاف األ ل ــة اللجن ــةردناأل الوطني ــراث ي  للت
 حق هي القدس في المقدسات على الهاشمية الوصاية "إن العبادي عبداهللا المهندس اليونسكو في العالمي
 صـاحب هـو الثـاني عبـداهللا الملك جاللة فإن الوصاية وبحكم ونيوقان توثيقي رسمي عقائدي ديني تاريخي
  .     "القدس في المقدسة األماكن خادم و الوصاية

 لدولـة هـو األرض علـى الـسيادة ومـستمرة،فحق مهـددة وليـست قائمة" الهاشمية الوصاية ان وبين
 مجمـوع أن العبـادي وكـشف ."يـةردناأل الهاشمية للقيادة قائمة القدس في المقدسات على والرعاية فلسطين

 العربيـة الثـورة قائـد علـي بـن الحـسين الـشريف عهـد منـذ القـدس فـي للمقدسـات الهاشمية االعمارات قيمة
   .دوالر المليار تتعدى اآلن ولغاية الكبرى

 فـوق الـسور عليهـا دار والتـي عليهـا وما األرض( هو )المباركقصى األ المسجد( أن العبادي وبين
 :أبنيـة المبـاركقـصى األ المـسجد ويـشمل ،)دونمـا ١٤٤ ومـساحته األربـع جهاته من رضاأل وتحت األرض
 والبوائــك والمــآذن والقبــاب األخــرى واألبنيــة المروانــي والمــصلى المــشرفة الــصخرة وقبــةقــصى األ الجــامع
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 هـو مـاو يسـالماإل والمتحـف البـراق وحـائط الميـاه وآبـار والمـصاطب والمنـابر واألبـواب واألروقـة والمـدارس
   .معلم ٢٠٠ على تزيد التي المعالم من وغيرها حوله مساحات من إليه يؤدي وما المسجد على موقوف

 التـراث الئحـة علـى وأسـوارها القـدس فـي القديمـة البلـدة بـإدراج ١٩٨١ عـام قامردن األ أن وأوضح
 اإلنساني التراث على لحفاظا أجل من )اليونسكو( والعلوم والثقافة للتربية المتحدة األمم منظمة في العالمي

 ال حتـى ١٩٨٢ عـام بالخطر المهدد العالمي التراث الئحة على إدراجها تم كما للمدينة التاريخي والمعماري
 والمقدسـاتقـصى األ للمسجد الهاشمية الرعاية وعن .للقدس والتراثية التاريخية المعالم طمس أو تغيير يتم
 برسـولنا أسـري أن منـذ األولسـالم اإل عهـد منـذ أصـال بـدأت انهـا العبـادي أكـد الشريف، بالقدس يةسالماإل

 المـسجد إلـى المكرمـة بمكـة الحـرام البيـت مـن وسـلم، عليـه اهللا صـلى محمد األمين الهاشمي العربي الكريم
 ومـنقـصى األ المـسجد فـي ًإمامـا باألنبيـاء الكـريم نبينا وصلى العال للسماوات وعروجه القدس فيقصى األ
   .قصىلأل الهاشمية الرعاية قيقةح بدأت هنا

ــة أن إلــى وأشــار ــذ اســتمرت الرعاي  بــن عمــر الخليفــة القــدس فــتح أن إلــى األولســالم اإل عهــد من
 الرعايـة لهـذه ازدهـار هنالـك وكـان وتركـزت الرعايـة استمرت حيث األمويون جاء ثم عنه اهللا رضي الخطاب
 يةســالماإل العــصور مــن مبــان لوجــود إضــافة يــةأمو مبــان هــي اآلن نراهــا التــي المبــاني أغلــب فــان ولــذلك

   .المختلفة

 درة باعتبــارهقــصى األ وللمــسجد للقــدس والخلفــاء والزعمــاء والملــوك الــسالطين رعايــة اســتمرت وقــد
 الكبـرى العربيـة الثـورة قائـد علـي بـن الحـسين الـشريف فان الحديث العصر في أما .الزمن مر على المدينة

 القدس أهل ونادى .فيهم اهللا حكم أقام ما المؤمنين وأمير الخليفة يكون أن لىع فلسطين أهل وبايعه ناداه
 هاشـمي اعمـار أول فـي الحـسين الـشريف حينهـا وتبـرع المبـاركقصى األ المسجد العمار الحسين الشريف

 فيـه تبـرع أكبـر مبلغ أصل من المباركقصى األ المسجد بها خص ذهبي دينار ألف ٢٤ بمبلغ ١٩٢٤ سنة
   .للقدس

 االعمـار لهذا ًمتابعا ليكون )حينذاك( األول عبداهللا األمير تعيين تم نفسها السنة في أنه إلى ولفت
 األميـر وابنـه علـي بـن الحـسين الـشريف يـشكرون القـدس أهـل مـن موجهـه خطية رسائل وهنالك الهاشمي

   .قصىاأل للمسجد اعمارهم على عبداهللا

 :وتـابع .فيهـا والمـسيحية يةسـالماإل والمقدسـات لقـدسا على الهاشمية والوصاية الرعاية واستمرت
 الجميـع ويشهدقصى األ المسجد عتبات على استشهد والذي األول عبداهللا الملك عهد في الرعاية استمرت"

 مــن الـشرقي الـشطر علــى حـافظ األول عبـداهللا الملــك بقيـادة العربـي الجــيش ان وكيـف ١٩٤٨ عـام معركـة
 وكـان طـالل الملـك ذلك بعد جاء ثم فيها والمسلمين العرب على حينئذ كانت التي المؤامرات كل رغم القدس
   ."القدس أسوار على وحارب يردناأل العربي الجيش جنود من ًجنديا



 
٧

 والثالــث الثــاني الهاشــمي االعمــار صــار عهــده وفــي طــالل بــن الحــسين الملــك جــاء بعــدها ":وقــال
 )المشرفة الصخرة وقبة المباركقصى األ المسجد عمارا لجنة قانون( مشروع بإصدار وأمرقصى األ للمسجد

 مبـاني كانـت ان بعـد ومرافقـه مبانيـه بكافـةقـصى األ المـسجد وصـانت ورممـت ورعـت حافظت بدورها والتي
 رعايـة عمـل مأسـسة مـن البد كان بذلك ":أنه وأوضح ."المختلفة التلف ألنواع تعرضت قدقصى األ المسجد
 والخــاص ١٩٥٤ لـسنة ٣٢ رقــم يردنـاأل القـانون إصــدار خـالل مــن أتـت المأسـسة وهــذهقـصى األ المـسجد
قـصى األ المـسجد لكامـل وحمايـة ورعايـة تـرميم مـن المـشرفة الصخرة وقبة المباركقصى األ المسجد برعاية
 والمملـوكي واأليـوبي األمـوي منهـا ي إسـالممعلـم )٢٠٠ (من أكثر وفيه وساحاته ومساطبه وأروقته وقبابه
   ."السابقة يةسالماإل العصور جميع من مهمة اريخيةت معالم وكلها

 قبــة لتــرميم ١٩٩٤ ســنة لنــدن فــي بيتــه بــاع طــالل بــن الحــسين الملــك ان كيــف العبــادي واســتذكر
 والمعالجة بالزنك المخلوط النحاس صفائح من مصنوعة جديدة بأخرى الخارجية القبة استبدل حيث الصخرة
 الرخـام بتركيـب وقـام المذهبة األلمنيوم بصفائح مكسوة القبة كانت بعدما قيراط ٢٤ عيار الذهب من بطبقة
 القبــة فــي الداخليــة الزخرفــة صــيانة وتمــت كمــا الخــارجي، القاشــاني بــالط وتــرميم الداخليــة الجــدران علــى

 الثـاني عبـداهللا الملـك جاللـة عهـد فـي أمـا وقـال .الحقـا الحريق من واإلطفاء لإلنذار نظام وتركيب الخشبية
 محــط المبــاركقــصى األ المــسجد كــان فقــد ١٩٩٩ ســنة الحكــم توليــه ومنــذ ورعــاه اهللا حفظــه-لحــسينا ابــن

 ويعمــل )الــصخرة وقبــةقــصى األ المــسجد العمــار الهاشــمي الــصندوق (بإنــشاء جاللتــه أمــر حيــث اهتمامــه
  .٢٠٠٧ لسنة ١٥ رقم لقانون وفقا الصخرة قبة العمار الهاشمي الصندوق

 المتبـــرعين أول جاللتـــه وكـــان االعمـــار للجنـــة الماليـــة الـــذراع يعـــد قالـــصندو هـــذا أن إلـــى وأشـــار
 دوالر ماليين )٥-٤( بقيمة اعمار مشاريع لدينا حاليا- العبادي وبحسب جاللته تبرعات وتوالت للصندوق

 جانـب إلـى أنـه إلـى ولفـت .الخـاص جاللتـه جيـب مـن وجميعهـا التنفيذ قيد هو ما ومنها انجازه تم ما منها
 أوقاف لدائرة كموازنة دينار مليون )١٢-١١( نحو تمنح والتي السنوية الهاشمية يةردناأل لحكومةا موازنة
   .الخاصة جاللته تبرعات جانب إلى االعمار لجنة موازنة أخرى دينار مليون )٢- ١,٥( بين وما القدس

 القـدس يفـ االعمـار عمليـات تحتاجـه مـا كل فان اآلن ولغاية ٢٠٠٦ عام منذ انه العبادي وكشف
 وبـين .النـاقص المبلغ جيبه من يدفع الثاني عبداهللا الملك جاللة فان الدولة موازنة على إضافية مبالغ من
 شــراء انجازهــا تــم التــي المــشاريع ابــرز مــن ان إلــى مــشيرا الرابــع الهاشــمي االعمــار مرحلــة فــي حاليــا إننــا

 الداخليــة اإلنــارة شــبكة تأهيــل ٕواعــادة دينــار، ألــف ٢٥٠ بقيمــة المبــاركقــصى األ المــسجد كهربــاء مولــدات
 ألـف ٥٠٠ بقيمـة المبـاركقـصى األ للمـسجد رصـاص ألواح وشراء دينار، ألف ٢٥٠ بقيمةقصى األ للجامع
قـصى األ المسجد في المرواني والمصلى المشرفة الصخرة وقبةقصى األ الجامع وسجاد فرش وتوريد دينار،

 دينـار ألـف ١٦٠ بقيمـة المبـاركقـصى األ للمـسجد نظافـة تسـيارا وشـراء دينـار، ألـف ٦٠٠ بقيمـة المبارك
 إضافة المشرفة الصخرة قبة تهوية ومشروع المتحرك اإلطفاء ونظام دينار ألف ٦٠٠ بقيمة اإلطفاء ونظام
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 خمـسة يبلـغ كامـل وبمجمـوع دينار ألف ٥٠٠و مليون بقيمة والفسيفسائية الجبصية والزخارف الترميمإلى 
  .ردوال ألف ٥٠٠و ماليين

 يزيـد مـا اآلن ولغايـة ١٩٢٤ عـام منـذقـصى األ المسجد اعمار على الهاشميون دفعه ما بلغ حيث
 الخـاص الملـك جيـب مـن القـدس فـيوقـاف األ بهـا قامـت التي المشاريع قيمة بلغت فيما دوالر، مليار على

 منعقـدة لوصـايةا ان -العبـادي وشدد .الماضية القليلة السنوات خالل دوالر المليون ونصف ماليين خمسة
 وقـع عنـدما ٢٠١٣ – آذار – ٣١ فـي خطيـا توثقـت انهـا بمكان األهمية من ولكن األولسالم اإل فجر منذ

 صـاحب جاللتـه ليكـون عبـاس محمـود الفلسطيني الرئيس مع الوصاية اتفاقية الثاني اهللا عبد الملك جاللة
  .القدس في المقدسة األماكن وخادم الوصاية

  ٢٠  صفحة٢/٦/٢٠١٩الرأي 

***  

 شؤون سياسية
  

  الملك يؤكد وقوف األردن مع األشقاء العرب في الدفاع عن مصالحهم وأمنهم واستقرارهم
  

أكد الملك عبداهللا الثاني، في كلمته التي ألقاها في أعمال القمة العربية  -  بترا -مكة المكرمة 
ب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ الطارئة بمكة المكرمة، الليلة، وقوف المملكة إلى جانب األشقاء العر

على أمنهم واستقرارهم، ورفض األردن ألي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد لسيادتها أو 
  .أمنها بأي شكل من األشكال

وشدد جاللة الملك في كلمته على أن ترسيخ االستقرار في المنطقة ال يمكن تحقيـقه دون حل 
لفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السالم العربية، يمكن الشعب الفلسطيني عادل ودائم للقضية ا

 ١٩٦٧من نيل حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .وعاصمتها القدس الشرقية

  :وتاليا النص الكامل لكلمة جاللة الملك

  .الة والسالم على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي األمينبسم اهللا الرحمن الرحيم والص"

 خي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز،أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،أ
السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  أصحاب المعالي والسعادة، معالي األمين العام لجامعة الدول العربية،

  .وبعد

 ألخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وللمملكة العربية فيسرني أن أعرب
السعودية الشقيقة عن جزيل الشكر وعميق التقدير على الدعوة لعقد هذه القمة العربية الطارئة في مكة 
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رم المكرمة، التي تأتي في وقت واألمة العربية بأمس الحاجة لتوحيد مواقفها ورؤاها المشتركة، وعلى ك
  .الضيافة وحسن االستقبال والتنظيم

أصحاب الجاللة والفخامة والسمو،الحضور الكرام،تنعقد هذه القمة في هذه األيام المباركة وأمتنا 
العربية تواجه العديد من التحديات التي تستدعي منا جميعا تكثيف العمل وزيادة التنسيق فيما بيننا من 

  .ة العمل العربي المشترك لمواجهة األخطار التي تـحيـط بـأمتناأجل توحيد الصف العربي وتعزيز منظوم

ونؤكد نحن في المملكة األردنية الهاشمية على وقوفنا إلى جانب أشقائنا العرب في الدفاع عن 
مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ورفضنا الحازم ألي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية 

 لسيادتها أو أمنها بأي شكل من األشكال، والتي كان آخرها ما تعرضت له دولة اإلمارات الشقيقة أو تهديد
  .العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الشقيقتان من اعتداءات مدانة ومرفوضة

ونؤكد هنا أن أمن دول الخليج العربي بالنسبة لنا في األردن يمثل ركيزة أساسية ألمن واستقرار 
  .؛ فأمن أشقائـنا هو أمنـناالمنطقة

وعلى ذلك فال بد من مواجهة التحديات المتزايدة التي يشهدها عالمنا العربي عبر تطبيق حقيقي 
  .ٕلمفهوم العمل العربي المشترك؛ فتحدياتنا وان اختلفت فإن مصيـرنا مشترك

 تحقيـقه دون حل إن ترسيخ االستقرار في المنطقة ال يمكن الحضور الكرام، اإلخوة القادة العرب،
عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السالم العربية، يمكن الشعب الفلسطيني 

 ١٩٦٧من نيل حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 
  .وعاصمتها القدس الشرقية

ألخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على وفي الختام، أتقدم بالشكر ثانية 
  .دعوته لهذه القمة، سائال المولى عز وجل أن يوفقـنا جميعا لما فيه خير أمتنا وشعوبنا

  "والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

ين، وضم الوفد األردني المشارك في القمة والذي ترأسه جاللة الملك، سمو األمير فيصل بن الحس
ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومستشار جاللة الملك لالتصال والتنسيق الدكتور بشر 
الخصاونة، والمستشار الخاص لجاللة الملك علي الفزاع، ومندوب األردن الدائم لدى جامعة الدول العربية 

  .علي العايد

 ٢ ص٣١/٥/٢٠١٩الغد 

***  

  

  ثالثة موقف أزلي تاريخي ال يقبل المساومة أو التشكيكالءات الملك ال: رئيس الوزراء
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 رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في مدينة الحسين للشباب، مساء أمس -عمان 
الخميس، االحتفال الذي أقامته دائرة الشؤون الفلسطينية، ولجان الخدمات والهيئات االستشارية، 

   ٧٣   المملكة الـ بية في مخيمات المملكة، بعيد استقاللومؤسسات المجتمع المدني، والفعاليات الشع

وقال رئيس الوزراء، في كلمة ألقاها خالل االحتفال الذي حضره وزير الدولة لشؤون اإلعالم 
انه ومن سفر االستقالل »:جمانة غنيمات وأعيان ونواب ومدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية رفيق خرفان

ّرة طيبة لثورة عربية قادها الهاشميون مع أحرار األمة، والرجال الرجال من أبناء ّنقرأ أن هذا الوطن هو ثم
ًهذا الحمى العربي األردني الهاشمي، دفاعا عن كرامة العرب، وتحريرا إلرادتهم ً».  

ّوأشار إلى إن االستقالل أكبر من مناسبة نحتفل بها كل عام، فهو استحضار للماضي بأمجاده 
ٌوقوف على الحاضر المليء باإلنجازات التي نفخر بها، رغم عظم التحديات، وبناء ّوتاريخه المشرف، و ّ َ ٌ

ٕوتخطيط لمستقبل نراه مشرقا، وانه من حق الوطن والقائد علينا أن نعمل يدا واحدة، وبكل عزم وارادة،  ًٕ ٌّ
ًلينعم أبناء الوطن بالعدالة والتنمية واالزدهار، وليبقى األردن قادرا على اجتياز ال عواصف واألنواء مهما ّ

  .ّبلغت حدتها

  :واضاف رئيس الوزراء

إنه من عبق هذه المناسبة الغالية نستلهم األمانة والواجب الملقى على عاتقنا في مواصلة البناء 
ّوالعطاء، والدفاع عن تراب الوطن، وعن قضايا األمتين العربية واإلسالمية ّ  وعلى نحو خاص قضية  ّ

ٕمانة التي حملها الهاشميون األبرار، جيال بعد جيل، منذ اإلسراء والمعراج، والى ًفلسطين، حفاظا على األ ً
يوم الدين، يفتدونها بالمهج واألرواح، ويطبقون عليها العيون والقلوب، حتى تظل القدس، كما ينبغي لها 

  .أن تكون، مدينة اإليمان والسالم والمحبة

قضية الفلسطينية أعلى درجات العناية والرعاية وقال إن جاللة الملك عبد اهللا الثاني أولى ال
ّواالهتمام، وحمل أمانة الوصاية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس على أكمل وجه، وظلت  ّ ّ ّ
فلسطين وقضيتها في عقيدته، األلم والجرح والمعاناة، والرسالة الصادقة التي حملها جاللته إلى مختلف 

  .يميةالمنابر الدولية واإلقل

ّواشار الرزاز الى ان صوت جاللته جاء مدويا إلحقاق الحق ً ًكال على الوطن .. ّكال على القدس:(ّ ّ
ً، وهو موقف أزلي تاريخي، ال يقبل المساومة أو التشكيك، وسيبقى راسخا ثابتا )ّكال على التوطين.. البديل ً  

ّعلى الدوام، وسنبقى مؤمنين بأن قضية فلسطين هي جوهر كل  ّ ّالقضايا، وأن السالم الشامل والدائم لن ّ
ّيتحقق إال على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع  ّّ ّ

ًم، وعاصمتها القدس الشرقية، طبقا لقرارات الشرعية الدولية١٩٦٧من حزيران العام  ّ.  
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 :ّنيين في العيش بكرامة وعزة، وحشد التأييد الدوليّواكد مواصلة الدفاع عن حق الالجئين الفلسطي

، لتمكينها من االستمرار بأداء واجبها اإلنساني إزاء أكثر من خمسة »األونروا«السياسي والمالي لوكالة  
ّماليين الجئ فلسطيني، وترسيخ حقهم في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية ّ.  

لس األعيان العين حيا القرالة، من جهته، إن األردن بقيادته وقال رئيس لجنة فلسطين في مج
الهاشمية بقي ومنذ االستقالل محافظا على ثوابته الوطنية والقومية والقيم التي حملتها رسالة الثورة 

  .العربية الكبرى والتي كان وسيبقى وريثها السياسي وحامل مبادئها

ع الذكرى العشرين لتولي جاللة المك سلطاته واشار الى ان هذه المناسبة العزيزة تتزامن م
الدستورية والتي حملت عناوين االنجاز والعطاء، حيث كرس جاللته جهوده الدؤوبة في مختلف المجاالت 
والميادين لتأكيد صدارة القضية الفلسطينية وضرورة انهاء الصراع الفلسطيني االسرائيلي واقامة الدولة 

   ا القدس الشريفالفلسطينية المستقلة وعاصمته

وأكد رئيس لجنة فلسطين النيابة النائب يحيى السعود معاني ذكرى االستقالل، ودور أبناء 
المخيمات في مسيرة العطاء واإلنجاز، وبناء االردن االنموذج، مشيرا الى اهمية الحفاظ على الثوابت 

اهللا الثاني ومواقفه المشرفة لصالح الوطنية وتعزيز الوحدة الوطنية وااللتفاف حول قيادة جاللة الملك عبد
  .القضية الفلسطينية

والقى رئيس لجنة خدمات مخيم البقعة وليد عبدالرحمن كلمة لجان خدمات المخيمات والهيئات 
االستشارية اكد فيها االلتفاف حول الراية الهاشمية، فيما القى الدكتور محمد عايش كلمة مؤسسات 

 .د فيها على الوحدة الوطنية في مواجهة التحدياتالمجتمع المحلي في المخيمات، اك

وفي نهاية االحتفال، عرض فيلم وثائقي يسرد قصة االستقالل، والوصاية الهاشمية على المقدسات 
  )بترا.(االسالمية والمسيحية في القدس الشريف

  ٣١/٥/٢٠١٩الدستور 

*** 

 الصفدي يبحث في جدة سبل إسناد األشقاء الفلسطينيين
   

شارك وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي مساء امس االول في اجتماع  - بترا –جدة 
  .وزراء الخارجية التحضيري للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي الذي ينعقد في مكة المكرمة اليوم

  .دول اإلسالميةواعتمد االجتماع القرارات والتوصيات التي سترفع إلى القمة إلقرارها من قبل قادة ال

وأجرى الصفدي على هامش المؤتمر لقاءات ثنائية مع عدد من نظرائه تناولت العالقات الثنائية 
والمستجدات اإلقليمية وسبل تفعيل العمل العربي واإلسالمي المشترك لمواجهة التحديات وخدمة القضايا 

  .جل حل األزمات اإلقليميةَاإلسالمية، مشددا ونظراؤه على ضرورة تعزيز التضامن والعمل من أ
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وتقدمت التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية المحادثات التي أجراها الصفدي في جدة حيث 
ركز البحث على سبل إسناد األشقاء الفلسطينيين وتفعيل الجهود من أجل حل الصراع على أساس حل 

 وعاصمتها ١٩٦٧ابع من حزيران عام الدولتين الذي يضمن تلبية حقهم في الحرية والدولة على خطوط الر
وشملت اللقاءات وزراء خارجية مصر .القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية

سامح شكري، والكويت الشيخ صباح الخالد الصباح، وتركيا مولود جاويش أوغلو، والمغرب ناصر بوريطة، 
لدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، وفلسطين رياض والعراق الدكتور محمد الحكيم، ووزير ا

ِوفي تصريحات . المالكي، وتونس خميس الجهيناوي، وليبيا محمد الطاهر سياله، والمالديف عبداهللا شهيد
صحفية شدد الصفدي على أهمية القمتين العربية واإلسالمية التي تستضيفهما المملكة العربية السعودية 

 الذي تشهد فيه المنطقة العديد من التحديات لبحث سبل تحديد األخطار والتفكير معا حول في هذا الوقت
وأكد أن أمن السعودية وأمن دولة اإلمارات العربية . سبل حلها بما يحقق األمن واالستقرار في المنطقة

في مواجهة أي المتحدة والخليج العربي من أمن األردن، كما أكد وقوف إلى األردن إلى جانب األشقاء 
وقال إنه يجب العمل معا من أجل إنهاء التوتر في المنطقة وأن الموقف العربي واضح يريد . تهديد ألمنهم

عالقات إقليمية قائمة على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفق األعراف والقوانين 
ربية المركزية األولى وأن تلبية جميع حقوق وشدد على أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الع.الدولية

الشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصا حقه في حريته ودولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها 
  .القدس الشرقية هي السبيل الوحيد لتحقيق السالم الشامل

  ٤ص/٣١/٥/٢٠١٩الرأي 

*** 

  قدسات القدسقمة مكة اإلسالمية ترفض المساس بالوصاية الهاشمية على م
 

 أشاد مؤتمر أعمال القمة اإلسالمية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي - مكة المكرمة  
 جاللة الملك عبداهللا  اختتم اعماله في مكة المكرمة فجر امس السبت، بالجهود التي يبذلها األردن بقيادة

الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة الثاني الوصي على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس 
القدس ومقدساتها اإلسالمية والمسيحية، ودعم صمود سكانها العرب الفلسطينيين المقدسيين على أرضهم 
في مواجهة االنتهاكات واإلجراءات اإلسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية 

مؤتمر في بيانه الختامي، الذي صدر الليلة الماضية ، رفضه لكافة وجدد ال.اإلسالمية والمسيحية للمدينة
المحاوالت اإلسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد التأكيد عليها االتفاق 
الهام الموقع بين جاللة الملك عبداهللا الثاني والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، في عمان 

الحرم القدسي /وأشاد بقرارات اليونسكو بتثبيت تسمية المسجد األقصى المبارك.٢٠١٣ آذار ٣١ بتاريخ
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الشريف كمترادفين لمعنى واحد، والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء ال يتجزأ من المسجد األقصى 
الجهة القانونية المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد األقصى المبارك األردنية، باعتبارها 

 .الحصرية الوحيدة المسؤولة عن الحرم، في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه

وجدد المؤتمر التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي لما فيه خدمة  
 .اإلسالم والمسلمين، وذلك بروح من التضامن الحقيقي

القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمية والمؤتمرات الوزارية، وتأييده للوثائق وأكد التزامه بتنفيذ 
الختامية، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مؤتمرات القمة ودورات مجلس وزراء الخارجية السابقة وكذلك 

 .االجتماعات الوزارية واجتماعات اللجنة التنفيذية

ن وقضية القدس الشريف بالنسبة لألمة االسالمية، مجددا وأكد المؤتمر مركزية قضية فلسطي 
دعمه المتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة 
ٕللتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 

 ١٩٤ريف، مؤكدا ضرورة حماية حق العودة لالجئين بموجب الـقرار  وعاصمتها القدس الش١٩٦٧
 .ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة

ٕوأكد رفضه وادانته ألي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة إلسرائيل،  
ًالسلطة القائمة باالحتالل، واعتبره الغيا وباطال، ويشكل اعتداء على الحق ُ ً وق التاريخية والقانونية والوطنية ً

للشعب الفلسطيني واألمة االسالمية، ويدعو الدول التي نقلت سفاراتها أو فتحت مكاتب تجارية في المدينة 
ًالمقدسة إلى التراجع عن هذه الخطوة باعتبارها انتهاكا خطيرا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتقويضا  ً ً

الم في منطقة الشرق األوسط ويصب في مصلحة التطرف واإلرهاب ويهدد ًمتعمدا لمستقبل عملية الس
 .األمن والسلم الدوليين

ودعا الدول األعضاء إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة ضد الدول التي تقدم على ذلك، مع األخذ في  
 من البيان ١٥ة االعتبار اإلجراءات االقتصادية والسياسية المقترحة من قبل األمانة العامة بموجب الفقر

 أيار ١٨الختامي الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي االستثنائي السابع المعقود في إسطنبول في 
٢٠١٨. 

وأكد المؤتمر رفضه ألي مقترح للتسوية السلمية، ال يتوافق وال ينسجم مع الحقوق المشروعة غير  
ة، وال ينسجم مع المرجعيات المعترف بها القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وفـق ما أقرته الشرعية الدولي

  .ًدوليا لعملية السالم وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات األمم المتحدة

ّوجدد إدانته ورفضه ألي مواقف تصدر عن أي جهة دولية تدعم إطالة أمد االحتالل ومشروعه االستيطاني 
ني، بما في ذلك اعتراف اإلدارة األمريكية التوسعي على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطي
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بالقدس عاصمة إلسرائيل، السلطة القائمة باالحتالل، وكذلك محاوالت تقويضها لحقوق الالجئين 
 .الفلسطينيين

وأكد المؤتمر تبني ودعم رؤية الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التي أعلنها في خطابه أمام  
 األطراف الدولية الفاعلة إلى االنخراط في رعاية مسار سياسي  بدعوة٢٠١٨ شباط ٢٠مجلس األمن في 

متعدد األطراف بهدف إطالق عملية سالم ذات مصداقية برعاية دولية تهدف إلى تحقيق السالم القائم على 
 على النحو الذي نصت عليه ١٩٦٧ٕحل الدولتين وانهاء االحتالل اإلسرائيلي االستعماري الذي بدأ عام 

ن الدولي وقرارات األمم المتحدة، وعلى أساس مرجعيات عملية السالم ومبادرة السالم العربية قواعد القانو
، ومبدأ األرض مقابل السالم، مما من شأنه أن يعزز الهدوء وينعش األمل في التوصل إلى ٢٠٠٢لعام 

ية وعاصمتها حل سلمي يتيح ألبناء الشـعب الفلسطيني العيش فـي حريـة وكرامـة فـي دولتهم الفلسطين
 .القدس الشرقية

وأكد المؤتمر رفض ومواجهة كل اإلجراءات والقرارات اإلسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى  
تغيير الحقائق في األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، وتقويض حل الدولتين، سواء 

  .رض الفلسطينيةبسياسة الضم أو التوسع االستعماري اإلحاللي على األ

 وتوفير ٢٣٣٤ّوطالب المجتمع الدولي ومجلس األمن إلى تحمل مسؤولياته بتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 
الحماية الالزمة للشعب الفلسطيني من بطش االحتالل، وأكد على مواصلة كافة الجهود الرامية إلى وقف 

 .هذه الممارسات غير القانونية

عضاء للقضية الفلسطينية والقدس الشريف باعتبارها القضية المركزية وأكد المؤتمر دعم الدول األ 
لألمة في المحافل الدولية بما في ذلك التصويت لصالح القرارات ذات الصلة في جميع المنظمات الدولية، 
ُويدعو الدول األعضاء إلى االلتزام بذلك، مؤكدا أن أي موقف يخالف ذلك يعد بمثابة خروج عن األسس  ً

 .ادئ التي قامت عليها المنظمةوالمب

 في ١٩٨٨ُودعا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، التي تم اإلعالن عنها عام  
ًالجزائر، إلى القيام بذلك تجسيدا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كشرط أساسي لدعم الحل القائم 

 .على قرارات الشرعية الدولية

حشد الدعم لموازنة الحكومة الفلسطينية لمواصلة عملها، وأدان قرصنة وأكد المؤتمر أهمية  
ًسلطات االحتالل االستعماري ألموال الضرائب الفلسطينية وأيضا قطع بعض الدول دعمها المالي بغرض 
االبتزاز السياسي، كذلك دعوة الدول األعضاء لتفعيل كافة القرارات ذات الصلة بما فيها المتعلقة بدعم 

ة برنامج التمكين االقتصادي للشعب الفلسطيني وكذلك دعم وكالة األونروا لضمان استمرار القيام وتوسع
بالمهام المنوطة بها على نحو عاجل، من خالل تقديم مساهمات مالية في رأسمال صندوق الوقف 

 .اإلنمائي لدعم الالجئين الفلسطينيين
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عة إتمام المصالحة الوطنية وفق اتفاق القاهرة ودعا المؤتمر الفصائل والقـوى الفلسطينية إلى سر 
، وتمكـين الحكومـة ٢٠١٧ وآليات وتفاهمـات تنفيذه وآخرها اتفاق القاهرة لعام ٢٠١١الموقع في أيار 

ٕالفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غـزة، واجراء االنتخابات العامة في أقرب وقت ممكـن، 
 .اسيةوذلـك لتحقيق الشراكة السي

وجدد المؤتمر تضامنه مع لبنان وتوفير الدعم السياسي واالقتصادي لحكومته في توجهها لتحقيق  
إنجازات إصالحية ونهوض اقتصادي، بما يعزز االستقرار ويحقق االزدهار ويحفظ الوحدة الوطنية والسيادة 

 .على كامل األراضي اللبنانية

 الجوالن السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران وطالب المؤتمر بانسحاب إسرائيل الكامل من 
ومبدأ األرض مقابل السالم ومرجعية ) ١٩٧٣ (٣٣٨و) ١٩٦٧ (٢٤٢ً وفقا لقـراري مجلس األمن ١٩٦٧

 .٢٠٠٢مؤتمر مدريد للسالم ومبادرة السالم العربية التي اعتمدتها القمة العربية في بيروت في عام 

 أو إجراء يستهدف تغيير الوضع القانوني والديمغرافي للجوالن، كما أكد عدم اعترافه بأي قرار 
ٕوخصوصا رفض وادانة القرار األمريكي الخاص بضم الجوالن لألراضي اإلسرائيلية، واعتباره غير شرعي 

 .والغ وال يترتب عليه أي أثر قانوني

المة أراضيها وأكد المؤتمر موقفه المبدئي الداعي الى ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها وس 
 .ووئامها االجتماعي

  ٢/٦/٢٠١٩الدستور 

***  

  ندعم الوصاية الهاشمية على القدس وحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم: بن تركيالسفير السعودي 
  

اعتبر السفير السعودي في عمان األمير خالد بن فيصل بن   -عمان - موفق كمال وزايد الدخيل
 النيل من العالقات األردنية السعودية، لعدم رضاها عن هذه تركي، أن هناك جهات إعالمية، تريد

العالقات، فتسعى للتشكيك بالموقف السعودي لجهة القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على القدس، 
هذا لن يزعزع متانة العالقات األردنية السعودية؛ التي تتميز بالتوافق "بإطالق إشاعات في اإلعالم، ولكن 

  ."داخليا وخارجياوالتحالف 

ليس لها "؛ دعم بالده للوصاية الهاشمية على القدس، فبالده "الغد"وأكد األمير خالد، في حوار مع 
يأتي من جهات تتستر بلباس الدين، لتحقيق "، مبينا أن الخوف على الوصاية، "أية أطماع في أي مكان

ذيب حول ما تدعي أنه تآمر سعودي مطامع سياسية، وهي نفسها التي تهاجم السعودية، وتختلق األكا
  ."على القضية الفلسطينية، والوصاية الهاشمية

ونفى ما تناقلته وسائل إعالم عن تقديم السعودية عرضا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مقابل 
الموافقة على منطقة أبو ديس بديال عن القدس العربية، مشددا على أن الموقف السعودي وفي مختلف 
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يؤكد على حق الشعب الفلسطيني الشقيق بالحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها "فل الدولية المحا
  .>>...”إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية

 ..نص الحوارمن ًوتاليا ... <<

كيف تقيم التوافق والتشاور والتنسيق بين قيادتي البلدين حيال القضية الفلسطينية، في ظل *  ُ
 لتسوية الصراع الفلسطيني واإلسرائيلي؟” صفقة القرن“لحديث عما يسمى ا

دعني أسألكم؛ من هو المسؤول األميركي الذي أعلن عن شيء اسمه صفقة القرن، أو تحدث 
كل ما يثار ويروج له حاليا، هو مجرد تنبؤات وأحكام مسبقة، ولم أقف على تصريح . عن بنودها؟ ال أعلم

  .عليهرسمي يمكن االعتماد 

ًإن السعودية أعادت التأكيد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية مرارا وتكرارا، وآخر تلك  ً
، للتأكيد على أهمية القدس عربيا ”مؤتمر القدس“المناسبات كان في مؤتمر القمة بالظهران، وُأطلق عليه 

إن القضية الفلسطينية “لقول ٕواسالميا، بحيث ترأست السعودية القمة، وتضمنت كلمة خادم الحرمين ا
قضيتنا األولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها 
ٕإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، واننا إذ نجدد التعبير عن استنكارنا ورفضنا لقرار اإلدارة 

شيد باالجماع الدولي الرافض له، ونؤكد أن القدس الشرقية، جزء األميركية المتعلق بالقدس، فإننا ننوه ون
  ".ال يتجزأ من األرض الفلسطينية

هناك توافق سياسي كبير بين البلدين في الملف الفلسطيني، وأن نظرة السعودية، هي نظرة األردن 
  .نفسها في هذا الملف

داهللا بن يحيى المعلمي، نهاية وفي كلمة مندوب السعودية الدائم لدى األمم المتحدة السفير عب
أن القضية الفلسطينية؛ القضية األولى، وان أي حل مقترح ال يشتمل على حق “الشهر الماضي، أكد فيها 

، وعاصمتها القدس ١٩٦٧) يونيو(الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة ضمن حدود الرابع من حزيران 
 تنفيذ تعهداتها للوفاء بالتزاماتها الواردة في ميثاق فإسرائيل اخفقت في. الشريف، لن يكتب له النجاح

األمم المتحدة، وهي مستمرة في االنتهاك الصريح لحقوق اإلنسان، فضال عن استمرارها ببناء 
  .المستوطنات على األرض الفلسطينية، وانتهاك حرمة المقدسات الدينية

ارات مجلس األمن ذات الصلة السعودية ستظل ملتزمة بإطارات الشرعية الدولية، متمثلة بقر
ومبادرة السالم العربية، وان المملكة تؤكد أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني وحماية القدس المحتلة 
والحفاظ على هويتها العربية واإلسالمية والمسيحية ومكانتها القانونية والتاريخية، وعلى إسرائيل إنهاء 

  . مزارع شبعا وغيرها من األراضي اللبنانية المحتلةاحتاللها لألراضي العربية؛ بما فيها

اما عن موقف السعودية من الجوالن المحتل، فيمكن الرجوع لتصريح المعلمي في كلمته باألمم 
المتحدة، من أن السعودية تؤكد موقفها الراسخ تجاه الجوالن العربي السوري؛ باعتباره أرضا محتلة وفقا 
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، وترفض أي قرار يقضي باالعتراف ١٩٨١ للعام ٤٩٧، ورقم ١٩٦٧لعام  ل٢٤٢مجلس األمن رقم  لقراري
بسيادة إسرائيل على الجوالن، وان هذا االعتراف ال يغير شيئا من الوضع القانوني للجوالن العربي السوري 

  .المحتل

  .فالموقف السعودي في السياسة الخارجية؛ دائما مجير لخدمة المصالح العربية واإلسالمية

قف السعودية من الوصاية الهاشمية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في القدس ما مو* 
 المحتلة؟

نحن نعترف بالوصاية الهاشمية على القدس، وهو ما أكد عليه خادم الحرمين في لقائه رئيس 
دخل ًمجلس األعيان فيصل الفايز أثناء زيارته للسعودية مؤخرا، وايضا من أن االحتالل اإلسرائيلي والت

  .اإليراني بالشأن العربي؛ هما أكبر خطر يحدق باألمة العربية

فالسعودية تعترف بالوصاية الهاشمية؛ وليس لها أي أطماع في أي مكان، وفي مؤتمر القمة 
منظمة ( اإلسالمي الذي ترأسته السعودية؛ أكد البيان الختامي على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لـ

، ١٨/١٠/٢٠١٦ بتاريخ ٢٠٠الصادر عن الدورة ” اليونسكو“) تربية والعلوم والثقافةاألمم المتحدة لل
الذي طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ازاء االنتهاكات اإلسرائيلية واإلجراءات التعسفية، التي تطال 

سلطة القانونية المسجد األقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد األقصى األردنية؛ ال
  .ٕالوحيدة على الحرم وادارته وصيانته، والحفاظ عليه وتنظيم الدخول اليه

إن الخطر على الوصاية الهاشمية ليس من السعودية، وأن هناك تهجما على الموقف السعودي 
 مليونا لألوقاف في القدس، وهذا اعتراف ٥٠من جهات إعالمية، في الوقت الذي تبرعت فيه السعودية بـ

  .سياسي ومادي بالوصاية الهاشمية

وفي حال قامت دولة في فلسطين وكانت عاصمتها القدس؛ فإن الخطر على الوصاية الهاشمية 
ٕلن يكون أبدا من السعودية، وانما من الجهات التي تتستر بلباس الدين لتحقيق مطامع سياسية، وهي  ً

ما تدعيه تآمرا سعوديا على القضية الجهات نفسها التي تهاجم السعودية، وتختلق األكاذيب حول 
 .>>...الفلسطينية، والوصاية الهاشمية

هل تعتقد أن ثمة وسائل إعالم تتبع لجهات تعتبر معادية للسعودية؛ تسعى لتعكير صفو ... * <<
 العالقات بين البلدين؟ وما هي سبل مواجهتها؟

التهم بها فيما يسمى بصفقة هناك من شكك باعتراف السعودية بالوصاية الهاشمية، والصق 
القرن؛ وتلك الوسائل ادعت بأن السعودية طلبت من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن يوافق على 
منطقة أبو ديس بدال من القدس الشرقية، وان المملكة وعدت بتعويضه بأراض في سيناء لقاء ذلك، على 

ق مثل هذه التفاهات التي تمنح السعودية أن يبقى الالجئون الفلسطينيون على ما هم عليه، فمن يصد
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، هذا شيء غير !؟)األردن، سورية، لبنان، فلسطين ومصر(ًضمنيا سيادة على خمس دول عربية هي 
  .ًمعقول طبعا

وما صرح به رئيس السلطة الفلسطينية في لقاء مسجل وموجود على اليوتيوب، بأن الرئيس 
 هو أول من قدم له عرضا يشابه ما - وان المسلمينالمحسوب على جماعة االخ -المصري محمد مرسي 

يسمى بصفقة القرن، ويتضمن منح الفلسطينيين أراض في سيناء، مقابل تنازلهم عن أراض فلسطينية، 
فكل ما . لكن فخامته أكد بأنه رفض ذلك بشدة، معتقدا بأن ذلك، هو إنهاء وتصفية للقضية الفلسطينية

  .ًل الداعمة لهم حاليا، يحوم حول ما صرح به الرئيس الفلسطيني سلفايقوم به االخوان المسلمون والدو

كما لم يسبق ألي مسؤول سعودي زيارة إسرائيل، وهناك مسؤول سعودي كان يمثل البرلمان 
العربي، لم تسمح له القيادة السعودية بالعبور أو حتى المرور على أراضي إسرائيل، تلبية لدعوة رسمية، 

 ال يوجد بينها وبين إسرائيل اتفاقية سالم، وال حدودا - ي فيه مسؤول من دولة عربيةفي الوقت الذي يأت
ُ ليطلب من العرب بعث رسائل تطمين إلسرائيل في المنطقة، ويعقب ذلك زيارة لنتنياهو للدولة - مشتركة ُ

التي تدعي حرصها نفسها، ومقابلة كبار مسؤوليها، لكن ذلك لم يتم تناوله، وال انتقاده من وسائل اإلعالم 
  .>>...على القضية الفلسطينية

إن السعودية تدرك تماما ثقلها العربي واإلسالمي، وتعلم جيدا الجهات والدول التي تحاول ... <<
إضعاف أو النيل من هذا الثقل، وأن موقفها الثابت من القدس والقضية الفلسطينية هو أحد أهم أسباب 

 .>>...لن يثنيها عن هذا الموقف النبيلالهجوم اإلعالمي عليها، وأن ذلك 

 ٤ ص١/٦/٢٠١٩لغد ا

***  

  كوشنير في القدس إلجراء محادثات مع المسؤولين اإلسرائيليين
  

 وصل مستشار الرئيس األميركي وصهره جاريد كوشنير إلى إسرائيل الخميس –ب .ف.أ –القدس 
األميركية في القدس، ويتوقع أن في محطة جديدة من جولة شرق أوسطية، بحسب متحدثة باسم السفارة 

 .تركز على خطة السالم األميركية للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني المتوقع اإلعالن عنها الشهر المقبل

ومن المتوقع أن يلتقي كوشنير رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو، لكن لم يتم الكشف عن 
ول مستشار ترامب بعد زيارتين قصيرتين إلى كل من وأكدت المتحدثة وص.تفاصيل جدول أعمال الزيارة

ويرافق كوشنير في جولته الشرق أوسطية مبعوث ترامب إلى الشرق األوسط جيسون .المغرب واألردن
غرينبالت والممثل األميركي الخاص بإيران براين هوك الذي يوصف بأنه المهندس الرئيسي لخطة السالم 

عن خطة السالم اإلسرائيلية الفلسطينية بسبب االنتخابات اإلسرائيلية وتأخر اإلعالن .المزمع الكشف عنها
أبريل، وقد تواجه الخطة مزيدا من اإلرجاء بسبب التطورات على الساحة السياسية  /في التاسع من نيسان

ّالخميس على حل نفسه واجراء انتخابات تشريعية  -  ووافق الكنيست اإلسرائيلي ليل األربعاء.اإلسرائيلية ٕ ّ
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ّسبتمبر، في سابقة في تاريخ الدولة العبرية التي لم يسبق أن حل أي من  / أيلول١٧جديدة في  ّ ّ
 .ّبرلماناتها نفسه بعد أقل من شهرين على انتخابه

ّوجاء ذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لنتانياهو لتشكيل حكومة، وفشله في التوصل الى ائتالف مع 
 .األحزاب الممثلة في الكنيست

وينظر إلى خطة السالم على نطاق . سبتمبر /جري إسرائيل انتخابات عامة جديدة في أيلولوست
 .واسع باعتبارها قضية حساسة للغاية ال يمكن طرحها في الحمالت االنتخابية

وترفض القيادة الفلسطينية الخطة، معتبرة أن مواقف الرئيس األميركي دونالد ترامب أظهرت 
 .الح إسرائيللص" صارخ"انحيازه وبشكل 

 وأعلن ترامب اعتراف إدارته بالقدس المتنازع عليها عاصمة إلسرائيل، ونقل السفارة األميركية
 .للفلسطينيين أميركية كمساعدات تقدم كانت التي الدوالرات من ماليين مئات وأوقف اليها،

الحاجة إلى "على في األردن، أكد العاهل األردني عبد اهللا الثاني خالل زيارة كوشنير األربعاء 
تكثيف الجهود لتحقيق سالم دائم وشامل على أساس حل الدولتين بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة 

 ."عاصمتها القدس الشرقية

ومن المتوقع أن تطرح الواليات المتحدة الجوانب االقتصادية لخطة السالم المتوقعة في مؤتمر في 
 .وأعلن المسؤولون الفلسطينيون مقاطعته. لمقبليونيو ا / حزيران٢٦ و٢٥البحرين يومي 

 ١٨ ص٣١/٥/٢٠١٩الغد 

***  

  تقارير

  "األقصى"ً ألفا يؤدون الجمعة اليتيمة في ٢٧٠.. رغم إجراءات االحتالل
 ٕشهيد فلسطيني واصابة آخر خالل محاولتهما الدخول للقدس للصالة

  

 الرابعة األخيرة من شهر  أدى عشرات اآلالف من المصلين صالة الجمعة–وكاالت  – القدس
  .رمضان في المسجد األقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة

وقال مدير عام دائرة األوقاف اإلسالمية العامة وشؤون المسجد األقصى بالقدس الشيخ عزام 
 ألف مصل أدوا صالة الجمعة األخيرة من شهر رمضان في المسجد االقصى ٢٦٠الخطيب، إن أكثر من 

ط تقديم دائرة األوقاف جميع التسهيالت والخدمات للمصلين من رعاية، واستقبال وتوفير المبارك وس
  .الطواقم الكشفية والصحية والواعظين وتركيب مظالت للوقاية من حر الشمس
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ٕوان اللجان الصحية قدمت المساعدة لعشرات المصلين الذين أصيب معظمهم بضربات شمس 
وأهالي البلدة القديمة لخراطيم المياه وتغطية ” األقصى“ا لجأ حراس نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، بينم

  .الشوارع بالشوادر للتخفيف على المصلين

وأضاف انتهينا من جميع اإلجراءات الستقبال المعتكفين الذين سيؤمون المسجد االقصى إلحياء 
  .ليلة القدر التي تصادف مساء أمس الجمعة

معة انتهت بسالسة دون أي حوادث تذكر إال أن االحتالل وأوضح الشيخ الخطيب ان صالة الج
كان هو المنغص االكبر على المصلين حيث فرضت قوات االحتالل أمس الجمعة اجراءات مشددة على 
دخول المصلين إلى مدينة القدس ومنعت عشرات اآلالف من الوصول للمسجد األقصى وحرمتهم من 

  .هيةالصالة والعبادة بحجج أمنية مختلفة ووا

كما، وأغلقت قوات االحتالل البلدة القديمة ومحيطها والمسجد األقصى بزعم تنفيذ فتى عملية طعن 
  .قرب باب العامود

وتشهد القدس حركة نشطة بفعل التوافد الكبير للمواطنين والذي يتوقع له أن يزداد مع ساعات 
رحاب المسجد والمشاركة في ختم القرآن  من رمضان، ليلة القدر، ب٢٧ المساء للمشاركة في احياء ليلة الـ

 ، في حين يتوقع مشاركة أعداد كبيرة من المصلين في االعتكاف بــ”التراويح“الكريم في صالة قيام الليل 
  .”األقصى”

من قرية عبوين شمال رام )  عاما١٨(ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب يوسف وجيه 
  .لي في مدينة القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن مزدوجة في القدساهللا، برصاص االحتالل اإلسرائي

وكانت قوات االحتالل أطلقت الرصاص الحي على الشاب وجيه في القدس، واعتقلته إلى أن 
  .أعلنت عن وفاته

وأضاف أن قوات االحتالل فرضت تشديدات كبيرة في البلدة القديمة ومحيط المسجد األقصى 
بتفتيش كافة المصلين المتوجهين للمسجد األقصى المبارك، وأجبرت الحافالت على إنزال المبارك، وشرعت 

  .المصلين في حي وادي الجوز، والسير مسافة طويلة باتجاه سور القدس والتوجه إلى األقصى

وأفادت جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بأن قوات جيش االحتالل اإلسرائيلي المتمركزة على حاجز 
شرق بيت لحم، أطلقت الرصاص على مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول ” يامزمور“

ٕإلى المسجد األقصى المبارك، ما أدى الى استشهاد الفتى لؤي غيث من الخليل واصابة الشاب مؤمن أبو 
  .طبيش من حدبة الفوار في محافظة الخليل

ل إلى مستشفى بمدينة بيت لحم فيما أعلن وأضافت أن حالة الشاب طبيش وصفت بالخطيرة، ونق
  .>>...عن استشهاد الشاب غيث
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ودعت منظمات وأحزاب وقوى وجمعيات لتنظيم مسيرات شعبية للتعبير عن دعمها للقدس ... <<
  .وللقضية الفلسطينية، ورفضها لصفقة القرن التي يتوقع تدشينها نهاية الشهر المقبل في البحرين

ٕوم القدس من اندونيسيا وماليزيا وايران والعراق والجزائر وشاركت فيها وانطلقت أولى مسيرات ي
 والية أميركية، ١٢وستقام مراسم يوم القدس العالمي في .  مدينة باكستانية٢٤ مدينة هندية، و١٩

  . دولة في أفريقيا، باإلضافة إلى سيدني وملبورن في أستراليا١١وثمانية بلدان أوروبية، و

 مدينة ما ١٥٠عدد المدن في العالم التي ستنضم إلى إحياء يوم القدس إلى ويتوقع أن يرتفع 
عدا إيران التي انطلقت فيها منذ ساعات الصباح مسيرات مليونية إحياء لمناسبة يوم القدس العالمي في 

 . مدينة من مدنها في جميع المحافظات اإليرانية٩٥٠

  ١٨ ص١/٦/٢٠١٩الغد 

*** 

  تحت االحتالل" توحيد المدينة"في ذكرى ما يسمى بيوم 

  اليوم..ًاستنفار في القدس تحسبا القتحام واسع
  

 الـــشبابي الحـــراك ونـــشطاء واإلســـالمية الوطنيـــة القـــوى دعـــت – ابـــراهيم كامـــل – المحتلـــة القــدس
 المبــاركقــصى األ بالمــسجد االعتكــاف مواصــلة إلــى االجتمــاعي التواصــل منــصات علــى ونــشطاء المقدســي

" القـدس توحيـد يـوم "بــ يـسمى مـا بمناسـبة اليـوم المـسجد اقتحـام المزعـوم" الهيكـل ماتمنظ "تصميم عشية
  .اإلسرائيلي االحتالل تحت

 بعـدقـصى األ المـسجد فراغ يترقب مستوطنيه وقطعان االحتالل ان والوطنية اإلسالمية القوى وقالت
 المـسجد علـى يـنقض كـي ضـيةالما والليلـةقـصى األ فـي القـدر ليلـة بــ مـصل ألـف ٤٠٠ من أكثر شارك ان

  .العبري التقويم وفق" القدس يوم "يسمى ما في ويقتحمه

قـصى لأل متطـرف ١٠٠٠ مـن أكثـر إلدخـال اسـتعداد علـى أنهـا ":المزعـوم الهيكـل جماعـات وأعلنت
 قـادة كبـار وصـرح الواحـدة، الجولـة فـي جـدا كبيـرة مجموعـات إدخـال علـى الـشرطة ٕواجبار ساعات ٣ خالل

 ثـالث خـالل سـيكون مـا يحـدد ألنـه مـصيريا اقتحامـا سـيكون )القـدس يـوم( اقتحـام بـأن ،"كـلالهي "جماعات
  .قادمة سنوات

ــةقــصى األ فــي المــسلمين أعــداد مــن المزعــوم" الهيكــل "جماعــات وتتخــوف  رمــضان ٢٨ األحــد ليل
 فـي قـصىاأل إلغـالق الـشرطة تـضطر وقـد لهـم، كبيـرا عائقـا تـشكل قـد المـصلين أعـداد أن معتبرين وفجره،

  .المسلمين أعداد على ًبناء اليهود وجه
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 وشــؤون القــدس فــي اإلســالمية األوقــاف دائــرة عــام مــدير الخطيــب عــزام الــشيخ حــذر جانبــه مــن
ــاركقــصى األ المــسجد ــاع المتطــرف اليمــين دعــوات خطــورة مــن المب  المــسجد اقتحــام المزعــوم الهيكــل ٕواتب

  .الثاني رمضان٢٨ اليومقصى األ

 االنتهاكـات وهـذه الـدعوات هـذه لمثـل الكبير والخطر الخطورة بعين نظر نحن" :رأيلل الخطيب وقال
 المــسجد مــن االقتــراب مــن ومــنعهم المتطــرفين هــؤالء يــد علــى للــضرب االحــتالل قيــادة فــي العقــالء ونــدعو

  ."عقباه يحمد ال ما لتجنبقصى األ

 يقبـل ال وحـدهم، سلمينللمـ وهـو اإلسـرائيلي السياسي لالستعراض ًمكانا ليس" قصىاأل "ان وأضاف
 اليمينيـة المجموعـات تلـك لرغبـات يخضع ان من واعز واكبر أسمى وهو مفاوضات عليه تجري وال الشراكة

  .المتطرفة

 مــشارق فــي المــسلمين لمــشاعر واســتفزازا خطيــرا مــسا تعتبــر واالقتحامــات الــدعوات هــذه ان وأكــد
  .والمدينة مكة بعد العالم وفي فلسطين في المسلمين مقدسات أقدس ألحد ومغاربها األرض

 وتـضمنت المـستوطنين، قبـل مـن) اليـوم(قـصى األ اقتحـام دعـوات مـع" للتعامـل "أمس نشطاء ودعا
قـصى األ المـسجد فـي االعتكـاف مواصـلة علـى المصلين ّحث المقدسي، الشبابي الحراك وزعها التي الدعوة
 وغطرسـتهم المـستوطنين اقتحـام دعـوات جـهو فـي لندائـه وتلبيـة لـه نصرة )رمضان ٢٨ ( األحد اليوم حتى

  .رمضان شهر نهاية فيقصى األ الستباحة

 المـشاركة إلـى المـستوطنين وجمهـور أنـصارها دعـت المزعـوم الهيكـل" منظمـات"بــ تسمى ما وكانت
  ."القدس يوم "أسمته ما مع تزامنا األحد، اليوم صبيحةقصى األ المسجد اقتحامات في الواسعة

 بـضع أو عـشرات مـنقـصى األ المـسجد تحمـي أن علـى ٍبقـادرة الجموع هذه ليستأ ":النشطاء وقال
 رمـضان ٢٨ اقتحـام صـد علـى ٍبقادرة الجموع هذه أليست!.. ؟قصىاأل اقتحام من المتطرفين من مجموعات

  !؟ساعات ثالث في متطرف ١٠٠٠ إلى لتصل الهيكل جماعات له تحشد الذي

 تعـول )الهيكـل( وجماعـات )رمـضان ٢٨( يوافق العام اهذ )القدس يوم (يسمى ما اقتحام ":وأضاف
 ًجميعـا فيهـا سيـصادف إذ قادمـة، سـنوات لـثالث الـذكرى هذه في اقتحاماتهم مصير سيحدد ألنه ًكثيرا عليه

  ."رمضان من األواخر العشر في العبري بالتقويم )القدس يوم(

 أجـدر المـسجد إلـى ووصـلتم اجزالحـو وتجـاوزتم والتعـب العنـاء تجـشمتم مـن يـا أنتم ":القوى وقالت
 ٢٨ فــي االحــتالل شــوكة وتكــسرون مــسجدكم فــي البقــاء علــى فتــصرون النعمــة، هــذه تحفظــوا بــأن النــاس

 تتركــوا ال ..ّاللــه مــن صــدورهم فــي رهبــة َأشــد َألنــتم ".أنــتم إال ًأحــدا يخــشى ال االحــتالل هــذا فــإن ..رمــضان
  >>.."باالعتكاف وطنينالمست من واحموه ..هذه جمعتكم بعد ًوحيدا أقصاكم

  ١٢ صفحة ٢/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 



 
٢٣

 تشمل عاصمة فلسطينية في أبو ديس" صفقة القرن: "مسؤول إسرائيلي
  

، التي بادر إليها الرئيس األميركي "صفقة القرن"قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى إن خطة 
من أجل إقامة "طة الفلسطينية دونالد ترامب، تشمل نقل ضاحية أبو ديس في القدس المحتلة إلى السل

اليوم، الجمعة، التي وصفت المسؤول " ماكور ريشون"، حسبما أفادت صحيفة "العاصمة الفلسطينية فيها
 ."شخصية إسرائيلية رفيعة"بأنه 

وتأتي أقوال هذا المسؤول غداة استقبال رئيس الحكومة اإلسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لمستشار 
ٕواقناع قادة دول " صفقة القرن"كوشنير، الذي يقوم بجولة شرق أوسطية لدفع ترامب وصهره، جاريد 

 .عربية بالمشاركة في الورشة االقتصادية للصفقة في المنامة، الشهر المقبل

يشار إلى أن جدارا بناه االحتالل اإلسرائيلي يقسم أبو ديس إلى قسمين، وفي أحدهما البؤرة 
، ٢٠٠٠وفقا التفاقيات أوسلو، وفي العام  B  أبو ديس في المنطقةوتقع". كيدماة تسيون"االستيطانية 

قرر رئيس الحكومة اإلسرائيلية حينها، إيهود باراك، تسليم أبو ديس للسلطة الفلسطينية، لكن هذا القرار لم 
   .ينفذ

وبحسب الصحيفة، فإنه تجري منذ فترة، بإيعاز من الحكومة اإلسرائيلية، إجراءات قانونية لعزل 
وتبحث هذه اإلجراءات في ". صفقة القرن"بو ديس عن نفوذ بلدية االحتالل في القدس، وذلك في إطار أ

عدد من األسئلة، بينها ما إذا كان باإلمكان تسليم أبو ديس إلى السلطة الفلسطينية بصورة أحادية 
 .الجانب، على خلفية تقديرات أن الجانب الفلسطيني يرفض الصفقة األميركية

 الصحيفة إلى أن سكان أبو ديس الفلسطينيين يعبرون إلى القدس عبر حاجز، وأن هذه وأشارت
وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قال في ". صفقة القرن"اإلمكانية ستلغى وفقا لالقتراح في 

قام فيها بداية العام الماضي إن األميركيين والسعوديين اقترحوا حصول الفلسطينيين على أبو ديس كي ت
 .وأعلن عباس رفضه لهذا االقتراح. عاصمة فلسطينية، بادعاء أنها قريبة من القدس

لكن رئيس بلدية االحتالل في القدس، موشيه ليئون، اعتبر في تعقيب على تقرير الصحيفة أنه 
ن ونقل ضاحية م. آمل أال تغادر أي ضاحية، وأن تبقى القدس موحدة وأن تبقى حدودها كما هي اليوم"

ال يفترض أن ") صفقة القرن("دون اتفاق سياسي نهائي هو خطأ كبير، وعلى حد علمي فإن الخطة 
  ."تتعامل مع القدس

 ١/٦/٢٠١٩  ٤٨عرب 

***  

  

  



 
٢٤

  آراء عربية

 أوضح خطاب.. جاللة الملك

 علي المعالي

  .لم تتجاوز كلمة جاللته خمس دقائق، لخص فيها وبحزم العسكري المحترف ما يواجه األمة

وعلى أن آمن الخليج هو أمن األردن واألمة ) الحقيقي(إذ أكد جاللته على أهمية التعاون العربي 
  .كلها، هذا ما قاله جاللة الملك

 في خدمة األمن العربي المشترك، الذي يحتاج إلى هذا الدعم المعنوي فكما أننا نضع كل امكانياتنا
والسياسي والعسكري، فإننا في االردن بحاجة الى الدعم االقتصادي الحقيقي، األمر الذي يحتاجه األردن 

  .في هذه المرحلة

تين، وفق كما أكد جاللته على الثابت االردني تجاه القضية الفلسطينية، وأن ال حل إال بحل الدول
  .خطة السالم العربية، هذا ما قاله جاللة الملك

، التي تتنافى وحل الدولتين، كما أن هذا يعني )صفقة القرن(ًوهذا يوضح تماما، رفض األردن لـ 
الظالم (يتناقض مع خطة  أن االردن غير راض عن تطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوني، ألن هذا

تطبيع بعد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام سبعة ، التي تسمح بال)العربية
  .وستين

الذي ننتظره في األردن بعد هذه القمة، هو دعم مادي غير محدود، ليتمكن األردن من تعزيز 
ًقدراته، ليتمكن من مساعدة االشقاء، كما اننا ننتظر رفضا عربيا حازما لما يسمى  ً  ، بما))صفقة القرن((ً

  .في ذلك المؤتمر الذي سيعقد في البحرين، في وقت الحق هذا الشهر

الى متى يبقى العرب رهن هذا المحور أو ذاك، ومتى يصبح لدينا مشروعنا العربي الحقيقي، الذي 
  .ًيكرس استقاللنا، ليكون استقالال بمعنى الكلمة

ع الشعوب العربية للبحث هذا فصل الخطاب، فهل نرى أي تطبيق لهذه الثوابت، أم أن تذهب جمي
الننا حينها سوف نرى عكس ما نسمع مع الشكر لرئيس الوزراء عمر الرزاز، ) عيون وأذن(عن طبيب 

  .الذي أطلق هذه الطرفة التي انطبقت على معظم القمم العربية

جاللة الملك الشريف الهاشمي، حامي القدس والمقدسات، اللسان يعجز عن التعبير عن مدى 
لكرامة والكبرياء الذي شعرنا به ونحن نستمع إلى أوضح خطاب في قمة مكة المكرمة، وفي كل شعورنا با

  .القمم العربية

  ٦ص/١/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  القرن صفقة ضد عربي لموقف صلبة قاعدة يشكالن وفلسطينردن األ

   األمير ماجد - كتب

 صــفقة بخــصوص يــةميركاأل األجنــدة مواقيــت علــى نفــسها إســرائيل فــي المفاجئــة التطــورات تفــرض
  .المبكرة اإلسرائيلية االنتخابات بسبب الثانية، للمرة تأجيلها عن اإلعالن المؤكد من بات التي القرن

 بــالتطورات القــرن، صــفقة مهنــدس كوشــنر، جاريــد يميركــاأل الــرئيس مستــشار تفاجــأ األول فــأمس
 إلـى والتوجه نفسه بحل الكنيست قرار ثم ومةحك بتشكيل نتنياهو بنيامين فشل بعد إسرائيل في الدراماتيكية

  .المقبل أيلول من عشر السابع في إسرائيل في مبكرة انتخابات

 بـصفقة يعـرف بـات مـا تأجيـل عن اإلعالن إلى يةميركاأل اإلدارة تدفع قد إسرائيل في التطورات هذه
  .أعمال تصريف حكومة يه الحالية الحكومة الن المقبلة اإلسرائيلية االنتخابات بعد ما إلى القرن

 ،أساسـها مـن الـصفقة يهـدد اإلسـرائيلية االنتخابـات بعـد ما إلى القرن، صفقة عن اإلعالن وتأجيل
 إلـى سـتؤدي والتي يةميركاأل الرئاسية االنتخابات معركة في سيدخل العام نهاية في يميركاأل الرئيس ان إذ

  .ا أميركفي االنتخابات موعد اقتراب مع الصفقة هذه أولوية تراجع

 تفاجـأ ًأيـضا البحـرين لمـؤتمر الـدعم حـشد اجـل مـن المنطقـة، فـي جولـة أنهـى الـذي كوشنر جاريد
 بـالالءات عرفـت والتـي الثـاني عبـداهللا الملـك جاللـة أعلنهـا التـي بالثوابـت متمـسكردن األ بـان الثانية للمرة

 بموقــف كوشــنر ابلــغ الملــك فجاللــة ،"القــدس عــن للتنــازل وال البــديل للــوطن وال للتــوطين، ال "وهــي الــثالث
 مــن الرابــع خطــوط علــى المــستقلة الفلــسطينية الدولــة قيــام هــو للــسالم الوحيــد الطريــق بــان الثابــتردن األ

 كوشـنر لقـاء خـالل واضـحة رسـالة أرسـل جاللتـه أن كمـا الـشرقية، القـدس وعاصـمتها ١٩٦٧ عام حزيران
 الــشهر يــةميركاأل اإلدارة تنظمــه الــذي االقتــصادي رينالبحــ مــؤتمر بحــضور التزامــه بعــدم يميركــاأل والوفــد
  .المقبل

 بــرفض الفلــسطيني الموقـف ًوأيــضا نتائجهـا ورفــض القــرن صـفقة بــرفض الحاسـم يردنــاأل الموقـف
 التي المؤامرات لكل رافض قوي عربي لموقف انطالقة نقطة سيشكالن البحرين مؤتمر ورفض القرن صفقة
 خـالل مـن معروفـة الرئيـسية عناوينهـا أصـبحت التـي القـرن صـفقة صـةوخا الفلـسطينية القضية ضد تحاك

 فلـسطينية، دولـة عـن تتحـدث وال إلسـرائيل عاصـمة القـدس ستكرس بأنها والصهيونية يةميركاأل التسريبات
  .العربية واألمةردن األ وعلى الفلسطينية القضية على مؤامرة اكبر انها يعني ما

ـــة ـــة المرحل ـــشهد الحالي ـــةعم تطـــورات ست ـــي يق ـــل ف ـــع التعام ـــةميركاأل اإلدارة م ـــين المنحـــازة ي  لليم
 عربــي موقـف أجـل مـن سـيعمالن وفلـسطينردن األ فـإن لـذلك الـدولي، القـانون إلـى النظـر دون الـصهيوني

  .يةميركاأل الصفقة لرفض موحد

 مثلمـا للـصفقة، الـرافض الموقف لتعزيز أخرى عربية ودول وفلسطينردن األ تنسق ان المؤكد ومن
 يعطــي قــد مــا الــصفقة إعــالن تأجيــل إلــى ســتدفع التطــورات وان خاصــة للنقــاش، البحــرين مــؤتمر ضعسيخــ



 
٢٦

 مقـدمات مـن كونـه البحـرين مـؤتمر إللغـاء أخـرى عربيـة دول إقنـاع فـي القـوة يردنواأل الفلسطيني الموقف
 المنطقـة مـع التعامـل فـي يـةميركاأل الـسياسة عجـز ٕواظهـار العربـي الموقـف تقوية حاليا المطلوب .الصفقة
 بـسيادة واالعتـراف إلسـرائيل عاصـمة بالقـدس االعتـراف ترمـب قـرار بعـد وخاصـة شـامل منظـور من العربية
 الـضفة في المستوطنات بضم اإلسرائيلية للحكومة بالسماح يميركاأل والتفكير المحتل الجوالن على إسرائيل
 علــى واالحــتالل القــوة لمنطــق فــرض نــها بــل ســالم عمليــة ألي إنهــاء يعنــي مــا وهــو إســرائيل إلــى الغربيــة
  .فلسطين

 ١٩٦٧ عـام المحتلـة والعربيـة الفلـسطينية األراضـي مـن إسـرائيل انسحاب :وهي ثوابته حددردن األ
 قـرار وفـق بـالعودة الفلـسطينيين لالجئـين عادل حل ٕوايجاد الشرقية القدس وعاصمتها فلسطينية دولة وقيام
 التــي وبلــداتهم وقــراهم مــدنهم إلــى الفلــسطينيين الالجئــين عــودة علــى يــنص والــذي )١٩٤( المتحــدة األمــم

  .١٩٤٨ عام منها اخرجوا

  ٣ صفحة ٢/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 

 ماذا بعد؟.. مؤتمرات مكة
  

 صبري ربيحات. د

 العدد من الدول لهذا العدد ال أظن أن بمقدور أي دولة أو منظمة عربية أو عالمية أن تدعو هذا
من المؤتمرات في هذا الوقت القياسي فيحضر الجميع ويتحدثون بال خالفات ظاهرة، فتصدر البيانات بال 

السؤال الذي يدور في رؤوس . كل ذلك في اقل من عشرة ايام. اعتراضات جوهرية، ويوجه الشكر للجميع
الجميع راغب في ! لكها السعودية والنفوذ الذي تتمتع بهالمراقبين والمتابعين يتعلق بمصدر القوة التي تم

التقرب ويتجنب االختالف مع مواقفها؟في اقل من عشرة ايام تمكنت السعودية من تنظيم وعقد ثالثة 
 دولة وهيئة ومنظمة على ارض مكة وبالقرب من ٥٧مؤتمرات خليجية وعربية واسالمية بمشاركة اكثر من 

ي ما تزال على خالف كبير مع المملكة وحلفائها حضرت المؤتمرات الثالثة حتى قطر الت.البيت العتيق
وتمنى الخبراء الذين ظهروا على شاشات الجزيرة النجاح للمملكة في توحيد مواقف األمة مشككة في 
امكانية حصول ذلك السباب تتعلق بتباين المواقف واآلراء وغياب اآللية المناسبة لتنفيذ البنود والتوصيات 

شعار جذاب لكنه يصطدم باختالف “ يدا بيد نحو المستقبل”الشعار الذي رفعته القمم .لتي قد تخرج بهاا
الشعار يفتقر إلى الكثير من المتطلبات التي قد تجعل منه عنوانا مناسبا . المواقف وتعارض المصالح

االجماع على ادانة .ومقبوال للمؤتمرات وللمواطن العربي الذي يرقب االعمال بكثير من الشك واليأس
االعتداءات والتضامن الشكلي لدول مجلس التعاون ال يخفي االختالفات العميقة بين المواقف والتصدع في 

في المؤتمر الذي كرس لبحث . بنية االجتماعات السابقة للفرقاء على مختلف القضايا الداخلية والخارجية
همية االمن الخليجي وادانة االعتداءات التي وقعت على االخطار والتهديدات االيرانية يتفق االعضاء على ا
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بعض .المنشآت السعودية والسفن االماراتية لكنهم يستخدمون لغة تتباين في حدتها وتشددها ومباشرتها
االعضاء يتمنون لو تم التركيز على تسوية الخالفات الداخلية بين االعضاء واالتفاق على منهج للتعامل، 

ات والمحاور داخل المجلس الذي طالما شكل نموذجا لنجاح العمل العربي المشترك قبل والبعد عن التحالف
في المؤتمر الخاص باعضاء المجموعة العربية تحدث القادة عن محورية .ان تدب الخالفات في اوصاله

 القضية الفلسطينية واكدوا على االلتزام بحل الدولتين وسط تساؤالت البعض حول معنى التدخل بشؤون
الغير وممارسة التدخل وآثاره على تحقيق الشعار الذي يرى البعض بعده عن كل ما يجري على ارض 

من بين القادة الذين جاءوا إلى المؤتمر، اكد األردن بلغة واضحة على محورية القضية الفلسطينية .الواقع
قرار وال امن دون حل القضية باعتبارها القضية العربية االسالمية األهم وذكر القادة والعالم بأن ال است

 .ضمن المرجعيات الدولية

القمة االسالمية كانت اكثر اعتداال وتوازنا، فقد نجح العديد من حكماء األمة في توسيع دائرة 
االهتمام االسالمي بتسليط االضواء على تحديات التنمية والمخاطر التي تحيط باألمة وضرورة ايجاد 

 .وقعات الشارع العربي واألمة التي تتطلع لقادتها بشيء من االملاستراتيجيات جديدة تستجيب لت

في لغة ومحتوى الخطاب الذي القاه امير الكويت الكثير من الحكمة والموضوعية واالبتعاد عن 
التطرف والتحريض واالقتراب من هموم الشارع، فقد اشار إلى اوضاع األمة ومكامن التخلف وتحديات 

إلى جانب امير الكويت استطاع رئيس الوزراء الباكستاني ان . تطلع له الشعوبالتنمية بالشكل الذي ت
ينزع فتيل التوتر وتذكير الزعماء والقادة بأهمية العمل على توضيح صورة االسالم ورفع المعاناة عن 

 .المسلمين في ارجاء العالم مستفيدين من تجربة االمم واتباع الديانات االخرى

ناورة حية تبرهن على قدرة المملكة على تحريك األمة وقيادتها، لكن القمم الثالث كانت م
المخرجات ستبقى مثل كل المخرجات السابقة فال برامج للعمل وال متابعة لما ورد في البيان، ما يجعل من 

 .المؤتمرات تأكيدا على ان األمة ما تزال تعاني من التباين الشديد بين االقوال واالفعال وبرامج العمل

غادر الزعماء قاعات المؤتمر وفي اذهانهم حصيلة البيانات التي صدرت عن المؤتمرات السابقة 
وعيونهم على الورشة التي ستعقد في البحرين حيث ستتداخل االموال مع االقوال والمواقف مع المصالح 

مواقف اكثر في المؤتمرات الثالثة كانت األمة بحاجة إلى .وسط شكوك ومخاوف وفوضى التفكير العربي
 .وضوحا، وبيانات ترتبط ببرامج عمل وانتقال من فصل االقوال إلى حقل االفعال

  ١٣ ص٢/٦/٢٠١٩الغد 

***  
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  ًالهوية الدينية أوال
  

  ماهر أبو طير

ل اإلسرائيلي فلسطينيين في القدس والضفة الغربية، قبيل ساعات من ليلة القدر، يقتل االحتال
ويغلق المسجد األقصى في الجمعة األخيرة من رمضان، وقبل ذلك يقتحم إسرائيليون الحرم القدسي دون 

  .ادنى اعتبار لحرمة رمضان، وال غير رمضان

رة زائفة، اإلعالمية والدعائية، تصر أن تصنع صو ال يقف االحتالل عند هذا الحد، بل إن آلته
فتقول إن وجود مئات آالف المصلين في المسجد األقصى، خالل رمضان، وأيام الجمع، والثلث األخيرة من 
رمضان، دليل على تسامح إسرائيل، مع المسلمين، ومع الفلسطينيين، وأن إسرائيل ال تمنع الناس، من 

م فلسطيني، وهذه الصورة الزائفة ممارسة صالتهم، وال تقوم بأي إجراءات ما لم يتعرض جنودها الى هجو
التي يراد تصويرها وبيعها امام الرأي العام في هذا العالم، تتجاهل الحقيقة التي تقول انه ليس من حق 

  .االحتالل تزيين وجهه القبيح

الكل يدرك أن هذه الصورة الزائفة، ال تصمد أمام الواقع، إذ كيف يمكن اتهام الشاب الفلسطيني 
ٕئيليين بكونه السبب في رد الفعل اإلسرائيلي، أي اغالق المسجد األقصى، واسرائيل ذاتها الذي طعن إسرا

تسمح للمتطرفين وغيرهم، بدخول المسجد األقصى، طوال العام، عبر باب المغاربة، او بوابات أخرى، وهي 
 مصليات أو ذاتها التي تحاول تقسيم الحرم القدسي، فوق الذي نراه، من حفر تحته، او محاولة اغالق

  .بوابات داخل الحرم القدسي، في سلسلة متواصلة من اإلجراءات

من المؤسف هنا، أن يقال إننا وفي عز نقاشاتنا بشأن ما يجري في الحرم القدسي، ال بد أن 
نعترف أن االحتالل استطاع فصل الجمهور عن بقية المدن الفلسطينية، إذ ان كل النقاشات تجري اليوم، 

 والصالة في المسجد األقصى، وتم اغماض العين عما جرى ويجري في يافا وحيفا بخصوص القدس،
وعكا، والنقب، وبقية مناطق فلسطين، وكأننا وقعنا في الفخ اإلسرائيلي، الذي يريد تصغير القضية 
الفلسطينية، تدريجيا، وتحديد بوصلة جديدة، تتعلق فقط بفتح المسجد األقصى للصالة، او إغالقه وغير 

  .ك من قضايا، تتم معالجتها يوميا، على الصعيد السياسي واإلعالميذل

حكومة االحتالل تدرك من خبرتها، أن ملف المسجد األقصى، ملف حساس جدا، وهي ال تريد بكل 
األحوال ان تشتعل المواجهات داخل مدينة القدس، التي يعتبرها امنيون إسرائيليون، بمثابة مدينة خطيرة، 

كونها تحت السيطرة اإلسرائيلية، نهارا، وتحت السيطرة الفلسطينية، ليال، حيث يدب الذعر وصفها احدهم، ب
  .بمن يحتلون القدس، ليال، خوفا من العمليات، ومن التحشيد في األقصى وحوله، وغير ذلك

لكن هذه النظرية ال تصمد، في حاالت كثيرة، إذ ان الذي طعن إسرائيليين، نفذ عمليته نهارا، 
يل ال تتورع عن اغالق المسجد، ليال، كما على مشارف ليلة القدر، او أي ليلة أخرى، وهواية ٕواسرائ

اإلسرائيليين، هنا، التورط في التقسيمات، ليال ونهارا، او ان الحرم القدسي، ذاته قابل للقسمة جغرافيا، وما 
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ى وصفة أن يأخذ تحته إلسرائيل، وما فوقه للفلسطينيين، وهي وصفة سبق أن تم طرحها، أو حت
المسلمون المسجد القبلي، ويستولي اإلسرائيليون على مسجد قبة الصخرة، من اجل التوطئة من اجل 

  .إقامة هيكل سليمان داخل الحرم القدسي

كلما حاولت أطراف كثيرة، تحويل القضية في القدس، الى قضية سياسية، او تحويل القضية 
ل جديدة، تعيد الهوية الدينية الى الصراع، ومن المهزلة أن نرى الفلسطينية الى قضية قومية، تأتي عوام

محاوالت كثيرة، لدى اطراف عدة، لعزل الجانب الديني في قصة االحتالل، هذا على الرغم من أن كل قصة 
االحتالل جذرها توراتي، وركيزتها قائمة على المتدينين اليهود، وعلى إقامة هيكل سليمان، فلماذا يراد من 

لمين عزل هويتهم الدينية في هكذا صراع، فيما من يحتل فلسطين يستند الى هويته الدينية، ويستمد المس
  .منها، كل اساطيره السياسية التي نراها

قضية فلسطين، بقدر كونها وطنية وقومية، إال أنها دينية، وهذا ليس تكريسا لما يراه البعض 
لى جذر ديني، والغريب ان كثرة اليوم، من العرب وغيرهم، صراعا دينيا، بل ألن كل مشروع إسرائيل قائم ع

يلوون السنتهم، ويقولون إن الصراع سياسي، أو قومي، فقط، أو أنه صراع ضد احتالل، مثل أي احتالل، 
وهم في هذا يريدون إضعاف الهوية الدينية المغذية للروح الشعبية ضد االحتالل، فيما االحتالل ذاته، ال 

ينية، ويرسل كل يومين، فريقا من المتطرفين القتحام المسجد األقصى، وهو موقع ديني، ال يلغي هويته الد
 .يمكن شطب هويته، أبدا

 ١٩ ص١/٦/٢٠١٩الغد 

***  

  "القرن صفقة"و ..إسرائيل أزمة
  ذيبان احمد

 ثالثــة بعـد جديـدة برلمانيــة انتخابـات ٕواجـراء نفــسه، حـل اإلسـرائيلي الكنيــست لقـرار القـراءات تتعـدد
 تـستند تفـسيرات وهناك واقعية، معطيات على مبنية موضوعية تحليالت مسبوق،هناك غير قرار وهو أشهر

  !العربية األنظمة لبعض والءات أو مسبقة، ٕوايديولوجية سياسة مواقف إلى

 الكيـان، الحتضار التنازلي العد بدء على يؤشر ًداخليا ًصراعا يعكس هذا، بأن البعض يستنتج ربما
 وكـون فلـسطين، إلـى للقـدوم والترغيـب بالترهيـب دفعـوا مهاجرين عجيب، يديموغراف خليط من كليتش الذي
 بيـاني خـط ضـمن والليبراليين، والعلمانيين المتدينين تمثل معقدة، وحزبية واجتماعية سياسية خارطة هؤالء
  .واليسار اليمين بين يتراوح

 ويقـوم" مـصطنع "أنـه رغـم لكـن جديـة، ليـةداخ بأزمـة يمـر الـصهيوني الكيـان أن أعتقـد ًشخصيا أنا
 سياســـي نظـــام بوجـــود يتميـــز فإنـــه األرض، صـــاحب الفلـــسطيني للـــشعب بالنـــسبة عنـــصري أســـاس علـــى
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 يحـاكم الـسلطة، تداول مبدأ وفق حكومة عنها ينتج نزيهة، تعددية برلمانية انتخابات فيه تجري ديمقراطي،
  !عادي مواطن أي مثل فساد بتهم السلطة رأس فيها

 بين االنقسامات وهي خامسة، حكومة وتشكيل يميني ائتالف لبناء عقدة أهم حل في نتنياهو فشل
 الـسابق حليفـه بإصـرار ذلـك وبـدأ !"الداعشيين "المتدينين الطلبة تجنيد بشأن والمتدينين، العلمانيين حلفائه

 المتــدينين تجنيــد علــى روس، مهــاجرين مــن غالبيتــه فــي المكــون ،"بيتنــا إســرائيل "حــزب زعــيم ليبرمــان
 قـرار يـشبه مـا إلـى انحـاز نتنيـاهو لكـن إعفائهم، على اليميني" هتوراه يهودوت "حزب ّيصر بينما بالجيش،

 القادمــة األشــهر أن يــراهن وهــو المتــدينين، حلفــاءه يخــسر ال لكــي الكنيــست حــل وهــو" الجمــاعي االنتحــار"
 زيـادة مـن" الليكـود "تمكـن انتخابيـة وحملـة ًاسياسـي ًحراكـا وستـشهد فـساد، بـتهم محاكمتـه بتأجيل ستخدمه
  !"الكنيست "في حصته

 وهـو نتنيـاهو منـه يستفيد وربما اإلسرائيلية، االنتخابات على سينعكس أنه بد ال مهم عنصر وثمة
 عاصمة بالقدس االعتراف بقرار ذروته وبلغ الصهيوني، للكيان ترمب إدارة تقدمه الذي المحدود غير الدعم
 المحتلــة، الــسورية الجــوالن هــضبة علــى إســرائيل بــسيادة واالعتــراف إليهــا، األميركيــة الــسفارة ونقــل للكيــان

 لمــا عمليــة ترجمــة ذلــك وكــل الغربيــة، بالــضفة المــستوطنات علــى اإلســرائيلية بالــسيادة بــاالعتراف والتعهــد
  !واشنطن لها تروج التي" القرن صفقة "بـ يعرف

 صـفقة "إفـشال باتجـاه تـصب إسـرائيل، فـي الداخليـة زمـةاأل بـأن اسـتنتج العـرب المـستعجلين بعض
ــزال ال لكــن !" القــرن  فــي المهمــة العناصــر أن يؤكــد فــالواقع الخالصــة، هــذه إلــى للوصــول مبكــرا الوقــت ي

  !الرسمية العربية المصادقة تتطلب وتفاصيل، إخراج هو بقي وما تنفيذها تم الصفقة،

 مـــستقلة فلـــسطينية دولـــة ٕواقامـــة لفلـــسطينيين،ا الالجئـــين عـــودة حـــق وتطبيـــق الـــصفقة، إفـــشال
 عربيـا موقفـا يتطلـب بـل !لالحـتالل األميركـي االنحيـاز ٕوادانة القرن صفقة بشتم يتم لن القدس، وعاصمتها

  !ًأوال أميركا على للضغط واقتصادية ودبلوماسية سياسية المتاحة األوراق كل يستخدم ًوجديا، ًموحدا

  ١٦ صفحة ٢/٦/٢٠١٩الرأي 

*** 
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  آراء أجنبية وعبرية

  : البداية غير الموفقة لخطة السالم في الشرق األوسط

  هل أساءت الواليات المتحدة قراءة السياسة العربية؟
  

  ٢٤/٥/٢٠١٩) كرستيان سينس مونيتور (–تايلور لوك 

 عالء الدين أبو زينة): بتصرف(ترجمة 

وعلى الرغم من ذلك، تم . لى هذاالكل متفقون ع. يجب أن يكون هناك سالم في الشرق األوسط
اإلعراب عن الكثير من الشكوك في خطة الرئيس ترامب الكبرى الموعودة منذ فترة طويلة، وبقي هناك، مع 

  .ذلك، فضول حول ما ستنطوي عليه الخطة على األقل

وهي  - تشرع المرحلة األولى من الخطة األميركية التي طال انتظارها للسالم في الشرق األوسط 
َقمة تعقد في البحرين لمناقشة االستثمار االقتصادي في الفلسطينيين ً في أن تبدو مسبقا خطأ كبيرا في -  ُ ً

  .الحسابات

المقبل بموجة من ) يونيو( حزيران ٢٦- ٢٥وقد قوبل اإلعالن عن الحدث الذي سيجري في 
قبل الماضي بإعالن السلطة ُالسخرية بين الفلسطينيين وفي الصحافة العربية، والتي توجت يوم األربعاء 

  .الفلسطينية رفضها الدعوة التي وجهتها إليا الواليات المتحدة للحضور

ًال يمكن معالجة العنصر االقتصادي للسالم من دون االتفاق أوال على : موطن الشكوى المركزي
  .المبادئ السياسية األساسية

اوض، وأن تصرفات إدارة ترامب حتى أن االستقالل الفلسطيني غير قابل للتف: أو بعبارات أخرى
ٍاآلن، والتي فضلت إسرائيل وكانت معادية للفلسطينيين، قوضت أي إيمان متبق بأن عملية تقودها 

  .الواليات المتحدة يمكن أن تؤدي للتوصل إلى اتفاق مقبول

مرحلة ولكن، كما يقول المحللون، فإن التقدير الخاطئ للواليات المتحدة، والمتمثل في إطالق ال
ّإنه يعري . ًاالقتصادية من خطتها للسالم أوال، يذهب أبعد من مجرد عزل الفلسطينيين وتكثيف مقاطعتهم ُ

وهي قراءة خاطئة  - في جوهره، كما يقولون، عجز اإلدارة عن قراءة الديناميات الداخلية للسياسة العربية 
  .أّعرضت عملية السالم التي طال انتظارها للخطر حتى قبل أن تبد

  العربة قبل الحصان؟

على الرغم من التصريحات المتكررة لجيسون غرينبالت؛ مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى الشرق 
، يقول المحللون إنه باختيار إطالق العنصر ”أكثر من مجرد سالم اقتصادي“األوسط، بأن الصفقة 

طن لم تفعل الكثير لتبديد شكوك االقتصادي باعتباره الركن األول من خطتها الشهر المقبل، فإن واشن
  .المتشككين
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ويقول خالد الجندي، الزميل غير المقيم في معهد بروكينغز والمستشار السابق للسلطة 
ًعندما تطرح هذا المكون االقتصادي الكبير أوال، فإن هذا يشير إلى أن الخطة نفسها “: الفلسطينية

ًولة فلسطينية ويطرحون عنصرا اقتصاديا أوال، فمن إذا كانوا ال يتحدثون عن د .اقتصادية بشكل أساسي ً ً
  .”المعقول افتراض أن العنصر السياسي نفسه محدود

وضع القدس؛ والدولة الفلسطينية؛ والالجئين وتجميد  -من دون مناقشة القضايا السياسية 
بأن خطة السالم  تكون الواليات المتحدة قد عززت وجهة نظر رائجة بين الفلسطينيين والعرب -  االستيطان

مع إسرائيل، والذي يضفي الشرعية على الوضع الراهن في مقابل التنمية ” تطبيع اقتصادي“هي 
  .االقتصادية

وباإلضافة إلى ذلك، عززت الواليات المتحدة حجة القيادة الفلسطينية بأن الصفقة التي لم يتم 
ٌمستقبل بمستوطنات يهودية :  نتنياهوإعالن تفاصيلها بعد هي رؤية رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين

  .دائمة في الضفة الغربية، وقدس إسرائيلية، ومن دون دولة فلسطينية

وهكذا، يكون ما يتبقى في البحرين هو مؤتمر منخفض المخاطر ومنخفض المكافآت، والذي 
 إليها على يستطيع الفلسطينيون مقاطعته ويمكن للدول العربية أن تحضره من دون المخاطرة بأن ينظر

  .أنها تقدم أي التزامات بالصفقة التي تقترحها الواليات المتحدة

يبقى من غير المعروف ما إذا كانت دول الخليج، العالقة هي نفسها في حرب مكلفة في اليمن 
والتي تواجه بطالة متزايدة بين سكانها، ستقوم حتى بفتح دفاتر شيكاتها من دون وجود الفلسطينيين على 

  .مركبمتن ال

أعتقد أن كل الذاهبين إلى البحرين “: يقول عبد الخالق عبد اهللا، المحلل السياسي اإلماراتي
 ألن العرب ال يشعرون - متشككون للغاية، بعبارة ملطفة - متشككون إزاء تحقيق أي نتيجة إيجابية 

  .”بوجود شريك إسرائيلي موثوق للسالم

ًمثل أي مؤتمر آخر، لن يكون كافيا إلقناع إسرائيل هناك شعور بأن هذا المؤتمر، مثله “: ويضيف
  .”إقامة دولة فلسطينية - بالوصول في النهاية إلى النتيجة المرجوة 

  حدود الضغط

ُبنيت عملية سالم إدارة ترامب على اعتقاد بأن واشنطن والدول العربية الحليفة يمكن أن تجبر 
سياسي وخفض المساعدات األميركية، كما يقول القيادة الفلسطينية على الخضوع بمزيج من الضغط ال

  .مقربون من المفاوضات

ًوبنظرها إلى السلطة الفلسطينية على أنها ضعيفة سياسيا ومعتمدة ماليا على كل من الواليات  ً
  .المتحدة والعواصم العربية، تكون واشنطن قد تجاهلت، أو قللت من قيمة أعظم أصول الفلسطينيين
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وسيلة الضغط الرئيسية التي يملكها الفلسطينيون هي حرمان هذه العملية “: يقول السيد الجندي
ًمن الشرعية، ليس فقط من خالل عدم مشاركتهم، وانما أيضا من خالل مشاركة الدول العربية نفسها ٕ”.  

ويقول المحللون إن إدارة ترامب قللت من شأن القضايا العاطفية الحاضرة في لب الصراع 
فلسطين كرمز لالستقالل العربي؛ والقدس، المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين : نياإلسرائيلي الفلسطي

  .العرب

ُما يزال الرأي العام العربي يهم، وهذا هو ما يمنح الفلسطينيين وسيلة للضغط “: ويقول الجندي َ
  .”دسمناشدة الجماهير العربية، ال سيما بشأن القضايا الرئيسية مثل الق - على تلك الدول العربية 

بعد أن دفعته الواليات المتحدة والدول العربية الحليفة إلى الزاوية، لجأ رئيس السلطة الفلسطينية 
دافعين بسرد يقول إن ما  - محمود عباس وآخرون في القيادة الفلسطينية إلى مناشدة الجمهور العربي 

 من القدس وفكرة إقامة دولة التي يعدها الرئيس ترامب هي بمثابة تسليم لكل” الصفقة النهائية“ُتدعى 
  .فلسطينية على حد سواء

  تهيئة األجواء

 عن اقتراح مزعوم قدمه صهر ترامب، ٢٠١٧أدت تقارير ظهرت في الصحافة األميركية في العام 
جاريد كوشنر، باالشتراك مع عرب نافذين، والذي يقترح التخلي عن القدس الشرقية كعاصمة فلسطينية 

ُواتهم .  في أقل من كامل الضفة الغربية وغزة، إلى إثارة غضب الرأي العام العربيٕوانشاء دولة فلسطينية
  .القدس في مقابل الدعم األميركي واإلسرائيلي ضد إيران” بيع“العرب المعنيون بمحاولة 

يقول صائب عريقات، األمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية وكبير المفاوضين الفلسطينيين في 
إنهم يحاولون ببساطة إظهار مقدار األموال التي يمكن أن يتلقاها “: ى مؤتمر البحرين المقبلالتعليق عل

  .”استعمار لفلسطين“، ووصف الخطة األميركية بأنها ”الفلسطينيون إذا قبلوا بشروط استسالمهم

بشكل عام، أصبحت الدول العربية حذرة في عرض مواقفها بشأن الخطة األميركية التي لم تصدر 
  .بعد، حتى في إعالناتها عن مؤتمر الشهر المقبل

وقال وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة األسبوع قبل الماضي في تغريدة على 
الداعم لتمكين الشعب الفلسطيني من تعزيز قدراته ) البحريني(ورشة السالم هي استمرار للنهج “: ”تويتر“

ليس لدينا سوى اإلعجاب . ال يوجد أي هدف آخر وراء االستضافة. وموارده لتحقيق تطلعاته المشروعة
وفي إعالن مشاركتها في المؤتمر، كررت دولة اإلمارات العربية المتحدة .”واالحترام للقيادة الفلسطينية

الجهود الرامية إلى التنمية “، مؤكدة أن ”دعمها إلقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية“
  .” تتعارض مع موقف دولة اإلمارات العربية المتحدةواالزدهار ال

يقول محللون ومسؤولون عرب، إن استراتيجية إدارة ترامب القائمة على الضغط الذي يقوده العرب 
ٕمن دون حوافز سياسية لم تؤد إلى نتائج عكسية فحسب، وانما أضعفت العالقات العربية الفلسطينية  - ِ
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ويقال إن التحدي .بية الكثير من نفوذها على القيادة الفلسطينيةإلى درجة فقدت معها الدول العر
الفلسطيني دفع الدول المعنية إلى البحث عن بدائل للسيد عباس داخل السلطة الفلسطينية، من الذين 

وهناك مصدر قلق متزايد للدول العربية المعنية، هو أنها .يمكن أن يدعموا الخطة، لكنها لم تنجح في ذلك
على السيد عباس المحاصر بشدة، فإن ذلك قد يعزز شعبية حركة حماس المرتبطة باإلخوان إذا ضغطت 

ال نريد أن نخسر الساحة الفلسطينية “: المسلمين في الضفة الغربية، ويقول أحد المسؤولين العرب
سية في العالم الفجوة بين الفلسطينيين والعواصم الرئي“: يقول السيد عبد اهللا، المحلل اإلماراتي.”للمتطرفين

) وهم(العربي أصبحت أكبر من أي وقت مضى، والفلسطينيون منقسمون أكثر من أي وقت مضى، 
  .”يواجهون صعوبة مع هذه اإلدارة األميركية

تغريب الحلفاءيقول محللون ومسؤولون إقليميون إن أحد األخطاء الرئيسية إلدارة ترامب هو المبالغة في 
ه الدول العربية الحليفة على حلفائها ورعاتها في المنطقة، وتغاضي اإلدارة عن تقدير التأثير الذي تتمتع ب

في مصر، جعل الرئيس المصري .مالحظة الفروق الدقيقة والمصالح المتنافسة في السياسة البينية العربية
ص زيادة وعلى األخ - ًعبد الفتاح السيسي من دعم بلده للنهج األميركي معتمدا على التنازالت األميركية 

ومع ذلك، حتى عندما أشار .الدعم المالي األميركي وتصنيف جماعة اإلخوان المسلمين كحركة إرهابية
الرئيس ترامب إلى أن الواليات المتحدة ستسجيب في مسألة اإلخوان، يبدو أن القاهرة ترددت أمام 

ًما يزال الضغط مستعمرا .”تتخلى عن القدس“التداعيات السياسية الداخلية المتوقعة لصفقة يبدو أنها 
. خلف األبواب المغلقة من بعض الدول العربية على القيادة الفلسطينية للتخفيف من معارضتها للصفقة

ولكن مع وصول كل العب إلى حدوده السياسية والدبلوماسية، يتزايد اإلحباط والالمباالة في العواصم 
، المحلل السياسي األردني والخبير في العالقات يقول حسن البراري.العربية مع اقتراب مؤتمر البحرين

في نظر الدول العربية، هذه عملية سالم . الشارع العربي متحد ضد هذه الصفقة“… : اإلسرائيلية العربية
: ويضيف السيد عريقات.”فاشلة أخرى تقودها الواليات المتحدة، لكنها فشلت حتى قبل أن تبدأ هذه المرة

ك أن فلسطين بلد له شعب وقضية عادلة، وليس قطعة من العقارات في آمل أن يصلوا إلى إدرا“
 .”نيويورك

  :ننشر هذا التقرير تحت عنوا* 

Middle East peace plan’s rocky start: Did US misread Arab politics? 

  ١٣ ص١/٦/٢٠١٩الغد 

*** 
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  ستكون دول كثيرة لالجئين الفلسطينيين
  

 ٣١/٥/٢٠١٩ هآرتس –تسفي برئيل : بقلم

مرتان خالل أسبوعين قام مساعد وزير الخارجية األميركي . ديفيد سترفيلد الدبلوماسي األميركي
ٕلشؤون الشرق األوسط بزيارة بيروت من أجل القيام بمهمة وساطة بين لبنان واسرائيل في موضوع ترسيم 

ذي خدم تقريبا أربعين سنة في سترفيلد الذي يتحدث العربية بطالقة وال. الحدود البحرية والبرية بينهما
، هو شخصية معروفة جيدا في الحكومة ١٩٩٨الشرق األوسط، منها كسفير ألميركا في لبنان في 

اآلن وهو يمثل إدارة ترامب في هذه المفاوضات الحساسة . اللبنانية وليس بالضرورة شخصية محبوبة
حسب محللين في . يخافون في لبنان من هذا بالضبط–ينظر اليه كمن يخدم باألساس مصالح إسرائيل 

من الواضح أنه يوجد هنا “لبنان فان ترسيم الحدود بين اسرائيل ولبنان يحتل بجدية مركز المحادثات، لكن 
مثال كتبت بأنه في لقاء جرى قبل أسبوعين عرض سترفيلد ” األخبار“صحيفة . ”ايضا اجندة مخفية

طبقا للشروط التي عرضها سيكون . الموقف اإلسرائيليشروطا متشددة لمواصلة المفاوضات والتي تعكس 
الواليات المتحدة . هناك فصل بين المفاوضات على الحدود البحرية والمفاوضات على الحدود البرية

لبنان .ومدتها ستستمر نصف سنة على األكثر. ستكون الوسيط الوحيد وصاحب الرعاية على المفاوضات
فاوضات بدون تقييد زمني لحل كل الموضوع، ويطلب بأن تمنح رفض معظم هذه المطالب، هو يريد م

لبنان يعتقد أن . األمم المتحدة الرعاية، ويصر على أن المسارين البري والبحري سيتم بحثهما كرزمة واحدة
اسرائيل تريد تسريع المفاوضات من اجل أن تستطيع البدء في التوقيع على اتفاقات تنقيب مع شركات 

ولكن . وبدون اتفاق على ترسيم الحدود لن توافق أي شركة على بدء الحفر. ر المتوسطاجنبية في البح
في هذا األسبوع وحسب هذه التقارير، أحضر سترفيلد معه اجابات مشجعة بناء عليها الواليات المتحدة 

لرعاية، مستعدة لمناقشة الحدود البحرية والبرية معا، وأن األمم المتحدة ستكون صاحبة ا) أي إسرائيل(
إضافة إلى ذلك تم طرح اقتراح لتبادل أراض بين لبنان . لكن في النقاشات سيشارك ممثلون أميركيون

ٕواسرائيل بحيث يكون باالمكان اجمال نقاط الحدود المختلف عليها بسرعة، باستثناء سيطرة إسرائيل على 
كيين واإلسرائيليين الذين بشكل عام ما الذي جعل األمير.مزارع شبعا التي لن يتم بحثها في هذه المفاوضات
في لبنان يعزون هذه المرونة المدهشة إلى صفقة . يشددون على كل فاصلة يتراجعون عن مواقفهم

التحليل المقبول اآلن هو أن الواليات المتحدة تدفع إلى تجنيد لبنان لصفقة القرن، حيث أن الدور .القرن
وبذلك محاولة إزالة مسألة حق . يين الذين يعيشون فيهالمخصص للبنان هو توطين الالجئين الفلسطين

حسب معطيات وكالة .العودة لالجئين الذي يشكل عقبة كبيرة أمام حل النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين
تقدر بأن الحديث ” امنستي“.  ألف الجئ تقريبا٤٥٠يعيش في لبنان ” األونروا“غوث وتشغيل الالجئين 

 ألف ١٧٤ولكن قبل سنتين حددت لجنة لبنانية أن عددهم ال يزيد على . جئ ألف ال٣٠٠يدور فقط عن 
وذلك بعد اجراء احصاء للمرة األولى في مخيمات الالجئين وفي التجمعات الفلسطينية التي تقع . شخص
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هذا العدد يثير خالفات شديدة في لبنان، حيث أن حزب اهللا .  مخيم رسمي للفلسطينيين١٣خارج الـ 
سياسيين قالوا إن االحصاء الذي أجري تحت ضغط أميركي هدفه التقليص بصورة مصطنعة وشركائه ال

 .عدد الالجئين بحيث يكون باالمكان مطالبة لبنان باستيعابهم دون صعوبات خاصة

  ١٧ ص١/٦/٢٠١٩الغد 

*** 

  الصفقة والمناورة.. بين واشنطن والقدس
  

 ٣٠/٥/٢٠١٩ اورلي ازوالي - يديعوت أحرنوت

ئل االعالم االميركية بتثاؤب طويل على قطار الشياطين السياسي في اسرائيل والذي عقبت وسا
تحرك بسرعة تبعث على الدوخان بين حملة انتخابات واخرى، فيما يكون في الوسط لعبة قمار بين ثعلبين 

. نيوبين الحين واالخر كان الموضوع يطرح في برامج البث التلفزيو. سياسيين مثل ليبرمان ونتنياهو
وسائل االعالم تغرق في السأم، ولكن في البيت االبيض .”رب البيت الذي جن جنونه“وتقارير قصيرة عن 

فهو مستغرق في اسرائيل، مع . فالرئيس ترامب يتابع باهتمام شديد ما يجري من احداث. الوضع معاكس
شخصيا في نتنياهو، وهو كما انه مستغرق . خطة السالم التي يريد ان يطلقها الى الدرب منذ زمن بعيد

فال تذكر حالة نجح فيها رئيس : لقد عرف نتنياهو كيف يستغل جيدا هذا االفتتان.مفتون به وال يخفي ذلك
نتنياهو كان اول من شخص ضعف . دولة أجنبية هكذا في ان يلف رئيس القوة العظمى على اصبعه

النووي، وكان شريكه في وضع خطة السالم جره للخروج من االتفاق : ترامب واقتاده الى مطارح مريحة له
ترامب معجب بنتنياهو، ولكن من الصعب القول ان . التي تتجاهل التطلعات السياسية للشعب الفلسطيني

فهو يعرف بالضبط من هو الرجل، يشخص جهله وتطلعه الن يستند الى احد ما : نتنياهو معجب بترامب
يخية، واكثر من ذلك فانه الى هذا الحد او ذاك الزعم الوحيد مثله، بخالفي، يفهم بالضبط السياقات التار

ليس صدفة أنه في .في العالم المتنور المستعد الن يثني على ترامب علنا وأن يمجده في كل طريقة ممكنة
ذروة الهزة السياسية في اسرائيل هذا االسبوع غرد ترامب بانه يأمل بأن ينجح نتنياهو في تشكيل االئتالف 

في ايام اقل . فسارع نتنياهو ألن يقتبس التغريدة في خطابه. جلين كثيرا من االمور ليصنعاها معاألن للر
يبدو أن ترامب . جنونا ما كان يمكن تصور رئيس اميركي يتدخل هكذا في الشؤون الداخلية لدولة اخرى

نياهو ما هي الفوضى دوما قالوا عنه انه فارس الفوضى، اما اآلن فيمكنه ان يتعلم من نت. يستمتع ايضا
فقد نجح في : لقد اخترع نتنياهو الترامبية حتى قبل ينطلق ترامب نفسه الى الساحة السياسية.السياسية

 شرقيون، سكان بلدات المحيط، –أن ينتخب بفضل اصوات لسكان ليس هو من لحمهم وقد سجدوا له 
نتخب بفضل اصوات سكان ليس هو ابناء الطبقة الوسطى فما دون، بالضبط مثلما نجح ترامب في ان ي

نتنياهو وترامب خلقا سياسة من نوع آخر، ليس فيها .  افينجيليون ونساء بيض سجدوا له–من لحمهم 
قبل كل شيء هما، بعد ذلك : كالهما مصابان بذات جنون العظمة. مكان للحقيقة، للطريق، لليبرالية



 
٣٧

منذ سنتين وهما : قودان نحو فوضى عالمية جديدةبقوى مشتركة، باحابيل، في ظل سرقة الجياد، ي. الدولة
ترامب يتوق بكل ما فيه من قوة ألن يرى نتنياهو يواصل قيادة اسرائيل، .يعقدان فيما بينهما حلف الزعران

االعتراف بالقدس، االعتراف بضم هضبة الجوالن، : وذلك ايضا النه سبق أن اعطاه كل ما يمكن
وهو يعرف بان : اما اآلن فيريد ترامب ان يحصل على المقابل. ضفةواالعتراف بالغمز بضم مستقبلي لل

ليس هناك احد مثل نتنياهو يمكنه أن يساعده في ان يحقق انجازا سياسيا مدويا في الشرق االوسط 
في الشهر القادم ستعقد ورشة البحرين، يعرض فيها . ويجسد تطلعه الن يحصل على جائزة نوبل للسالم

كوشنير يبذل االن جهدا جبارا النجاحها، رغم ان الكثيرين . ”صفقة القرن “الفصل االقتصادي من
ترامب يريد أن يرى حكومة برئاسة نتنياهو، ال انتخابات او . يتنكرون له، بمن فيهم الفلسطينيون واألردن

قت  فقد استثمر، واالن حان و–كالمعتاد تجده يفكر كرجل أعمال . حال آخر يسحب تطلعاته العتراف دولي
  .الربح

 ١٢ ص٣١/٥/٢٠١٩الغد 
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  اخبار باالنجليزية
Mecca summit supports Palestinians, backs Saudis in Iran stand-off 

57-member bloc calls for ‘boycott’ of countries that opened diplomatic 

missions in occupied Jerusalem 
 

By AFP - Jun 02,2019 - This handout photo from the Saudi royal court shows a general 

view of the Arab leaders during the 14th Islamic summit of the Organisation of Islamic 

Cooperation in Mecca, Saudi Arabia, on Saturday (Reuters photo) 

MECCA, Saudi Arabia — A Saudi-hosted Islamic summit on Saturday threw its support 

behind Palestinians ahead of a US-led peace plan suspected to be skewed in favour of 

Israel, as Muslim states rallied around Saudi Arabia over tensions with Iran. 

The Organisation of Islamic Cooperation (OIC) meeting, the third and final Iran-focused 

summit in the holy city of Mecca this week, denounced controversial US moves to transfer 

its embassy to occupied Jerusalem and recognise Israel's sovereignty over the Golan 

Heights.The summit of the 57-member bloc, marked by the notable absence of Iranian and 

Turkish leaders, called for a "boycott" of countries that have opened diplomatic missions 

in the city. Trump broke with decades of bipartisan policy to recognise occupied Jerusalem 

as the capital of Israel in December 2017. 

The plan, which has been heavily talked up by Trump and dubbed his "deal of the 

century", has already been rejected by the Palestinians, who say the president's policies 

have shown him to be overwhelmingly biased in favour of Israel. 

The Palestinians see the eastern part of the city as the capital of their future state. 

Kushner, who was in occupied Jerusalem on Friday on the latest leg of a regional tour to 

sell the plan, had looked to an alliance with Saudi Arabia against Iran as a way to gain 

Arab support.But Saudi King Salman told leaders of the OIC countries gathered at the 

summit: “the Palestinian cause is the cornerstone of the works of the Organisation of 

Islamic Cooperation, and is the focus of our attention until the brotherly Palestinian people 

get all their legitimate rights.” 
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“We reaffirm our unequivocal rejection of any measures that would prejudice the 

historical and legal status of Quds [Jerusalem].” 

‘Aggressive threats’ The OIC also backed Saudi Arabia in escalating tensions with Iran, as 

King Salman warned that “terrorist” attacks in the Gulf region could imperil global energy 

supplies.The remark came after sabotage attacks damaged four vessels, two of them Saudi 

oil tankers, off the UAE and twin Yemeni rebel drone attacks shut down a key Saudi oil 

pipeline.“We confirm that terrorist actions not only target the kingdom and the Gulf 

region, but also target the safety of navigation and world oil supplies,” the king told 

Muslim leaders. 

Tehran has strongly denied involvement in any of the incidents 

In a Tweet just before the start of the summit, the king vowed to confront “aggressive 

threats and subversive activities”.“Undermining the security of the kingdom effectively 

undermines the security of the Arab and Islamic world,” said OIC Secretary General 

Yousef Bin Ahmed Al Othaimeen, voicing solidarity that was shared by other members. 

In back-to-back summits on Friday, Gulf and Arab allies similarly threw their support 

behind Saudi Arabia, which drew accusations from Iran of “sowing division”. 

The summits came after Trump’s hawkish National Security Adviser John Bolton said 

Wednesday that Iranian naval mines were “almost certainly” responsible for the damage to 

the four ships off the United Arab Emirates on May 12. 

The findings of a five-nation inquiry into what happened have yet to be released 

Tehran dismissed Bolton’s accusation as “laughable” and accused him of pursuing “evil 

desires for chaos in the region”.Erdogan absent Regional tensions have risen sharply since 

US the Trump administration reimposed crippling unilateral sanctions against Iran, after 

he abandoned a landmark 2015 nuclear deal between major powers and Iran in May last 

year.But Trump has appeared to soften his tone towards Tehran, saying that his 

government does not seek “regime change”.Turkey’s President Recep Tayyip Erdogan was 

notably absent from the key OIC summit, an AFP photographer said.A regional 

heavyweight, Turkey — which maintains close ties with Iran — was instead represented by 

Foreign Minister Mevlut Cavusoglu.Iran’s President Hassan Rouhani was also not present 

but sent a representative to the talks, an AFP reporter said. 

Jordan Times Jun 02,2019 
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