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فرص  فإن  القادم،  الشهر  وفاعلة خالل  جادة  مبحادثات  البدء  يتم  مل  إذا  أنه  إىل  وأشار جاللته 
تحقيق السالم ستتضاءل بشكل كبري، محذراً من أن استمرار الوضع القائم يقوض فرص قيام الدولة 

الفلسطينية املستقلة القابلة للحياة.

وقال جاللته، خالل الجلسة التي حرضها ويل عهد البحرين سمو األمري سلامن بن حمد آل خليفة 
يف  املشاركة  واإلعالمية  السياسية  الشخصيات  من  وعدد  موىس  عمرو  العربية  الجامعة  عام  وأمني 
املنتدى االقتصادي، إن الرئيس األمرييك ملتزم بحل الدولتني وشدد عىل الحاجة إىل دور أمرييك فاعل 
الستئناف املفاوضات ألن مصداقية أمريكا يف املنطقة عىل املحك. وقال جاللته إن القضية الفلسطينية 
إىل  للوصول  الوحيد  السبيل  هو  الدولتني  حل  أساس  عىل  حلها  وأن  املنطقة  يف  الرصاع  أساس  هي 
السالم يف الرشق األوسط، وقال إنه إذا ما تم التوصل لحل لها، ستحل العديد من امللفات الساخنة 

يف املنطقة.

وشدد جاللته يف رد عىل سؤال عىل رفض األردن للخيار العسكري يف التعامل مع إيران، داعياً إىل 
التوصل إىل حل دبلومايس لألزمة. وأكد جاللته حق جميع الدول يف امتالك الطاقة النووية لألغراض 
امللف  ذلك  يف  مبا  املنطقة  يف  النووية  امللفات  جميع  مع  بشفافية  التعامل  رضورة  وعىل  السلمية 

النووي اإلرسائييل.

وسئل جاللته عن موضوع “الهالل الشيعي” فأكد أنه مل يتحدث عن “هالل شيعي” وأن ما كان 
قاله هو أنه كان قلقاً من أجندة بعض ]البعض[ يف الحكومة اإليرانية تستهدف خلق انطباع بوجود 
هالل شيعي “ألن ما ال نريده هو إيجاد رصاع بني السنة والشيعة”. وقال جاللته إن “ما حذرت منه 
هو اسرتاتيجية سياسية كانت ستؤدي يف النهاية إىل فتنة سنية شيعية”. وأشار جاللته إىل أنه خالل 
الحرب اإليرانية التي بدأت حرباً حول األرض وتحولت الحقاً إىل قضية بني العرب والفرس، “وهذا 
أمر أعتبه خطأ”، مل يتم الحديث أبداً عن الجانب املذهبي ألن اللعب بهذا املوضوع يشكل كارثة. 
أطلقت  املذهبية  الفتنة  باتجاه  الدفع  تحاول  أجندة  هنالك  أن  “عندما شعرت  أنه  وأضاف جاللته 

جرس اإلنذار ألنه ليس من املسموح أن يحدث هذا”.
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وثيقة رقم 39: 

العربية املتحدة لوقف وإزالة إجراءات تهويد رشقي  دعوة من اإلمارات 
القدس39

30 كانون الثاين/ يناير 2010

طالبت اإلمارات العربية املتحدة املجتمع الدويل بالضغط عىل إرسائيل لحملها عىل وقف وإزالة 
إجراءاتها االستيطانية واالستفزازية األحادية الجانب التي تنتهجها ىف مدينة القدس الرشقية، من أجل 
تغيري معاملها وتهويدها، مبا يف ذلك استيالؤها بشكل غري قانوين عىل املزيد من األرايض الفلسطينية 
وتدمريها ملنازلهم معتبة هذه اإلجراءات خطرية، وتشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً ملبادئ خارطة الطريق، 

وأحكام القانون الدويل، واتفاقية جنيف الرابعة وجملة قرارات الرشعية الدولية ذات الصلة.
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جاء ذلك خالل البيان الذي أدىل به أنور عثامن باروت سليم الباروت القائم باألعامل بالنيابة 
عقده  الذي  املطول  الرسمي  االجتامع  أمام  املتحدة  األمم  لدى  املتحدة  العربية  اإلمارات  بعثة  يف 
مبشاركة  األوسط،  الرشق  يف  التطورات  حول  ومسائية،  صباحية  فرتتني  عىل  مؤخراً  األمن  مجلس 
باملنظمة  االنحياز  عدم  وحركة  اإلسالمية،  الدول  وبعض  العربية،  املجموعة  دول  ممثيل  أغلبية 
تقديها  العامة عىل  األمانة  التي درجت  الدورية  اإلعالمية  اإلحاطات  أن  الباروت  واعتب  الدولية. 
املحتلة  والعربية  الفلسطينية  األرايض  تشهدها  التي  التطورات  حول  الدويل  األمن  ملجلس  شهرياً 
واإلنسانية  القانونية  االنتهاكات  فداحة  جسدت  إمنا  الرشقية،  القدس  فيها  مبا   1967 عام  منذ 
الخطرية التي ما زالت تقرتفها “إرسائيل” السلطة القامئة باالحتالل داخل هذه األرايض، ضد سكانها 

األصليني. الفلسطينني 

وقال: مل تكتف هذه الحكومة يف االستمرار بسياسة عدوانها وحصارها لقطاع غزة، ومنع سكانه 
اإلنسانية  املساعدات  عىل  والحصول  والتنقل  الطبيعية  الحياة  يف  الطبيعية  حقوقهم  مامرسة  من 
الكافية إلعادة إعامر  البناء  الطبية ومواد  الدواء واألجهزة  الوقود والغذاء  والسلع األساسية مبا فيها 
ما دمرته آلياتها العسكرية إبان حربها عىل القطاع مطلع العام املايض، وإمنا عمدت هذه الحكومة 
منذ يومها األول من تقلدها لزمام السلطة عىل القيام بسلسلة خطرية من اإلجراءات غري القانونية 
أرايض  أنحاء  يف  املرشوعة  غري  استيطانها  ملشاريع  بتوسيعها  أخطرها  تجسد  التي  الجانب  األحادية 
من  جديدة  لحلقة  وانتهاجها  حولها  وما  الرشقية،  القدس  مدينة  يف  خاصة  وبصفة  الغربية،  الضفة 
سياسات هدمها املنهجي واملنتظم للبيوت الفلسطينية وابتالعها للمزيد من األرايض والرثوات الطبيعية 
الفلسطينية، بعد طرد وترشيد سكانها الفلسطينيني األصليني الستبدالهم باملستوطنني “اإلرسائيليني” 
الجدد. هذا فضاًل عن إغالقها للمؤسسات الفلسطينية وقيامها بأعامل استفزازية مهددة للمقدسات 
اإلسالمية واملسيحية يف البلدة القدية شملت استئنافها غري األخالقي للحفريات تحت باحة املسجد 
القامئة  الحساسيات  تأجيج  بزيادة  وهدد  واإلسالمية  العربية  املشاعر  ألهب  مام  ومحيطه،  األقىص 

وبزعزعة الحالة املتوترة أصاًل والهشة عىل أرض الواقع.

ووصف الباروت هذه السياسيات “اإلرسائيلية” يف مدينة القدس الرشقية، بأنها سياسات خطرية 
للغاية وتهدف يف حقيقتها إىل إجبار أكب عدد ممكن من الفلسطينيني عىل مغادرة املدينة املقدسة، 
معاملها  تغيري  واقع  أمر  وفرض  قانوين  غري  بشكل  تهويدها  عملية  تسهيل  االحتالل  لدولة  ليتسنى 
التي أبرمتها يف  التاريخية والسياسية ضاربة عرض الحائط بالقرارات الدولية ذات الصلة وتعهداتها 
الدويل لحملة تكثيف  الفلسطيني. وتساءل عن كيفية تفسري املجتمع  الجانب  اتفاقيات السالم مع 
من  لحرمانهم  املقدسيني  الفلسطينيني  من  اآلالف  لهويات  انتزاعها  إجراءات  “اإلرسائيلية”  الحكومة 

حقوق اإلقامة باملدينة املقدسة.

الفلسطينيني  من  األلوف  عرشات  أن  عىل  أكدت  أيضاً  الواردة  األخرية  التقارير  أن  إىل  وأشار 
حقوق  من  لهم  وما  ممتلكاتهم  من  تجريدهم  لخطر  حالياً  معرضون  القدس،  سكان  من  اآلخرين 
اإلقامة باملدينة، وهو ما يكشف املحاوالت “اإلرسائيلية” الرامية إىل تطهري القدس الرشقية عرقياً من 

سكانها األصليني، وزيادة ترسيخ ضمها غري القانوين للمدينة بحكم األمر الواقع.
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وطالب الباروت املجتمع الدويل بإدانة جميع هذه اإلجراءات وإلزام “إرسائيل” بوقفها وإزالتها 
غري  بشكل  واستيالؤها  القدس  تهويد  وإجراءات  العازل  والجدار  املستوطنات  فيها  مبا  الفور،  عىل 
خارطة  ملبادئ  صارخاً  وانتهاكاً  خرقاً  تشكل  باعتبارها  الفلسطينية  األرايض  من  املزيد  عىل  قانوين 
املعنية،  الدولية  الرشعية  قرارات  وجملة  الرابعة  جنيف  واتفاقية  الدويل  القانون  وأحكام  الطريق 
الدولية  العدل  محكمة  وقرار  العامة  للجمعية  العارشة  الطارئة  االستثنائية  الدورة  قرارات  فيها  مبا 
املقدمة  واالقتصادية  املالية  املساعدات  حجم  مضاعفة  إىل  الدويل  املجتمع  ودعا  الصلة.  ذات 
للشعب الفلسطيني لتمكينه من مواجهة األزمة اإلنسانية الخطرية الناجمة عن العدوان واالحتالل 

“اإلرسائييل” لوطنه.

لالنتهاكات  اإلمارات  دولة  استنكار  عن  الباروت  أنور  أعرب  لبنان  يف  بالحالة  يتعلق  ما  ويف 
واالخرتاقات البية والجوية والبحرية التي ترتكبها “إرسائيل” للسيادة اللبنانية، مجدداً موقف الدولة 
املطالب باالنسحاب “اإلرسائييل” التام من جميع األرايض اللبنانية، مبا فيها مزارع شبعا، وقرية الغجر، 

وتالل شوبا اللبنانية.

التي  اإلجراءات  معتباً  بيانه  الباروت  أنور  املتحدة  األمم  لدى  اإلمارايت  باألعامل  القائم  واختتم 
تقوم بها “إرسائيل” يف الجوالن السوري بأنها الغية وباطلة وغري قانونية، داعياً إىل االنسحاب التام من 

الجوالن السوري إىل حدود الرابع من حزيران 1967 وفقاً لقراراي مجلس األمن 242 و338.

وثيقة رقم 40:

تقرير ملنظمة هيومن رايتس ووتش تطالب فيه السلطات األردنية بوقف 
سحب الجنسية من املواطنني من أصول فلسطينية40 ]مقتطفات[

1 شباط/ فباير 2010

قالت هيومن رايتس ووتش يف تقرير أصدرته اليوم إن عىل السلطات األردنية أن تكف عن سحب 
مواطن   2700 من  أكرث  السلطات  وقد جردت  فلسطينية.  أصول  من  األردنيني  من  تعسفاً  الجنسية 
أردين من جنسيتهم يف الفرتة بني 2004 و2008، واستمرت هذه املامرسة يف عام 2009، عىل حد قول 

هيومن رايتس ووتش.

الذي  الجنسية”  من  املحرومون  فلسطيني  أصل  من  األردنيون  جديد:  من  جنسية  “بال  تقرير 
جاء يف 60 صفحة يعرض تفصياًل األسلوب التعسفي بال أي سند واضح من القانون، الذي تستخدمه 
السلطات األردنية لحرمان مواطنيها من أصول تعود للضفة الغربية من جنسيتهم، مام يحرمهم من 

حقوق املواطنة األساسية وكذلك من التعليم والرعاية الصحية.

وقالت سارة ليا ويتسن، املديرة التنفيذية لقسم الرشق األوسط وشامل إفريقيا يف هيومن رايتس 
قائلة:  وتابعت  املواطنني”.  آلالف  األساسية  الحقوق  يف  السياسة  ُتقحم  األردنية  “الحكومة  ووتش: 
“يحرم املسؤولون أرساً كاملة من القدرة عىل عيش حياة طبيعية يتوفر فيها إحساس باألمان، التي 

يتمتع بها أغلب املواطنني يف األردن ويعتبونها من األمور امُلسّلم بها”.


