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 أن فيه يؤكد املومني، حممد اإلعالم لشؤون األردين الدولة لوزير بيان

 وميثاق الدولية الشرعية لقرارات خرقاً يمثل القدس بشأن ترامب قرار

  املتحدة األمم

  

  .2017/  12/  6ان، عمّ

  

 بالقدس االعتراف األميركية املتحدة الواليات قرار أن األربعاء أمس احلكومة أكدت

 وميثاق الدولية الشرعية لقرارات خرقاً يمثل إليها، سفارتها ونقل إلسرائيل، عاصمة

 اإلجراءات جميع وتُعتبر بالتفاوض، يتقرر القدس وضع أن تؤكد التي املتحدة، األمم

  .وباطلة الغية األرض على جديدة حقائق فرض تستهدف التي األحادية

 حممد الدكتور احلكومة باسم الرسمي الناطق اإلعالم لشؤون الدولة وزير وقال

  .االحتالل ويكرس التوتر يزيد الذي القرار ترفض اململكة إن بيان، يف املومني

 ويستفز الغضب يؤجج النهائي الوضع مفاوضات نتائج يستبق الذي القرار أن وزاد

  .واإلسالمي العربي العاملَين امتداد على واملسيحيين املسلمين مشاعر

 يُحسم أن يجب النهائي الوضع قضايا من قضية القدس أن تؤكد اململكة أن أضاف

 الدولة قيام يضمن اإلسرائيلي ـ الفلسطيني للصراع شامل حل إطار يف وضعها

 القدس وعاصمتها 1967 يونيو/  حزيران من الرابع خطوط على املستقلة الفلسطينية
                                                            

 يف الرابط اإللكتروين التايل)"بترا"(وكالة األنباء األردنية  :صدرامل ،:  
x?lang=1&site_id=2&Nehttp://www.petra.gov.jo/Public_News/Nws_NewsDetails.asp

wsID=330719&CatID=14  
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 الشرعية قرارات ووفق والسالم، واالستقرار األمن لتحقيق وحيداً سبيالً الشرقية،

  .العربية السالم ومبادرة الدولية

 ال إلسرائيل عاصمة بالقدس دولة أي اعتراف أن على البيان يف الرسمي الناطق وشدد

 اجلمعية أقرّته ما وفق حمتلة، كأرض القدس وضع تغيير يف قانوين أثر أي يُنشىء

 قضية حول قرارها يف الدولية العدل وحمكمة األمن وجملس املتحدة لألمم العامة

  .العازل اجلدار

 الشرقي للجزء اإلسرائيلي االحتالل يكرس كونه قانوناً باطل االعتراف هذا إن وقال

 قرار أن إىل الفتاً ،1967 عام يونيو/  حزيران يف إسرائيل احتلته الذي املدينة من

 حول اإلسرائيلي األساسي بالقانون االعتراف عدم على ينصّ 478 رقم األمن جملس

  .إلغالقها القدس يف سفارات أنشأت التي الدول ويدعو القدس،

 ووضعها طابعها تغيير إىل تهدف التي القدس يف إسرائيل إجراءات كل أن وأضاف

 على أكدت كما والغية باطلة إجراءات هي لها، عاصمة إعالنها ذلك يف بما القانوين،

  .478و 476و 465 القرارات خصوصاً الصلة، ذات األمن جملس قرارات ذلك

 وسيطاً  األساس دورها املتحدة الواليات تُمارس أن ضرورة تؤكد اململكة إن وقال

 أنه العامل أجمع الذي الدولتين، حل أساس على السالم وحتقيق الصراع حلل حمايداً

  .الدائم السالم وحتقيق الصراع حلل الوحيد السبيل

 اخلطوات جميع واتخاذ ممكن، جهد كل بذل يف ستستمر اململكة أن املومني وأكد

 احلقوق وتلبية احلل هذا إىل للوصول الدويل، اجملتمع مع وبالتعاون املتاحة،

  .الشقيق الفلسطيني للشعب املشروعة

 عقد إىل دعت الفلسطينية، الوطنية السلطة يف األشقاء مع وبالتنسيق اململكة، إن وقال

 لتنسيق السبت يوم القاهرة يف العربية الدول جلامعة الوزاري للمجلس طارئة جلسة



  231 ، ص)2018 ربيع( 114، العدد 29 المجلد مجلة الدراسات الفلسطينية يةبرع وثائق

 

3 
 

 السلبية آثاره من للحدّ جماعية عمل آلية على ولالتفاق األميركي، القرار إزاء املواقف

  .تبعاته وحماصرة

 التعاون منظمة خارجية وزراء جلسة تنعقد أن على تركيا مع االتفاق تم أنه وأضاف

 إليها دعت التي القمة قبيل إستانبول يف اململكة، إليها دعت كانت التي اإلسالمي

  .للجهود توحيداً عمّان يف األحد يوم من بدالً القادم األربعاء

 وبتنسيق ودولياً، إقليمياً املكثفة الدبلوماسية جهودها ستواصل اململكة أن على وشدد

 فاعل جهد نحو للدفع الفلسطينية الوطنية السلطة يف األشقاء مع ومستمر مكثف

 الفلسطيني، الوطني التراب على املستقلة الفلسطينية الدولة وإقامة االحتالل، إلنهاء

 القانوين الوضع على واحلفاظ واملسيحية، اإلسالمية ومقدساتها القدس وحماية

  .األردنية األولويات مقدم يف أولوية فيها والتاريخي
  

  

  

، الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة جمللة الدراسات الفلسطينيةجملة الدراسات 

يمكن حتميل هذه املقالة أو . حترير اجمللة رئيسوال يمكن نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من 

-majallat@palestine .، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدرطبعها لالستخدام الفردي فقط

studies.org  


