
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م2018/01/29
  



 

 2فلسطينيتشــــؤون 
 

 املحتـــويـــاث

 2.....انًخحدةاأليىيظهتححجدونيتآنيتإنشاءحخطهبانسالوجهىديخابعت:اإلفريقيتانقًتفيانرئيس

 8.................................................االطرافيخعددةدونيتانيتحخطهبانسالوجهىديخابعت:انرئيس

 01.............................نهسالوانىحيدانًدخمهىانقدسبعاصًخهافهسطينبدونتاالعخراف:عريقاث

 00.............................................االحخاللجرائىعهىنهخغطيتعدائيتغرينبالثحصريحاث:حًاس

 01..................................................................................األيريكي-انفهسطينياالشخباكعن

 

 
  



 

 3فلسطينيتشــــؤون 
 

الرئيس في القمت إلافريقيت: متابعت جهود السالم جتطلب إنشاء آليت دوليت جحت مظلت ألامم 

 املتحدة

 الواليات المتحدة بقراراتها المنحازة إلسرائيل استبعدت نفسها كوسيط في عممية السالم

 لشرقية عاصمة فمسطين ونريدها مفتوحة لجميع أتباع الديانات السماويةالقدس ا

 دعا جميع الدول لالمتناع عن إنشاء بعثات دبموماسية في مدينة القدس 

 8112\1\82  -وفا -القدس عاصمة فمسطين/ أديس أبابا 
متعالددة اططالرا ،  قال رئيس دولة فمسطين محمود عباس، إن متابعة جهود السالالم تتطمالإ إنشالاء ةليالة دوليالة

 تحت مظمة اطمم المتحدة.

وأضا  سيادته، في كممته أمالام القمالة العاديالة الثالثالين لالتحالاد اإلفريقالي فالي العاصالمة اإلثيوبيالة أديالس أبابالا، 
اليوم اطحد: ندعو طن يكون لالتحاد اإلفريقالي، ودولاله اطعضالاء ممثمالون لهالم فالي هالذ  ا ليالة أو فالي المال تمر 

نهالالاء 7691و لتنظيمالاله وفالالا قالالرارات الشالالرعية الدوليالالة، ومبالالدأ حالالل الالالدولتين عمالال  حالالدود الالالدولي الالالذي نالالدع ، وا 
االحالالتالل اإلسالالرائيمي طرض دولالالة فمسالالطين، وبمالالا فيهالالا القالالدس الشالالرقية، عاصالالمة دولتنالالا، التالالي نريالالدها مفتوحالالة 

ذي ساليتي  الفرصالة لجميع أتباع الديانات السماوية، ليمارسالوا شالعائرهم وصالمواتهم فيهالا بالسمن وسالالم، اطمالر الال
سرائيل لتعيشا في أمن واستقرار وحسن جوار.  لكل من فمسطين وا 

وقال الرئيس: إن تمسكنا بخيار السالم، هو خيار نسع  لتحقيقه منالذ عقالود، ريالر أن قالرار الالرئيس اطميركالي 
فسها كوساليط فالي دونالد ترمإ المتعما بالقدس، قد جعل الواليات المتحدة طرفًا منحازًا إلسرائيل، واستبعدت ن

عمميالالة السالالالم، وبالالذلا فننهالالا لالالن تكالالون قالالادرة عمالال  أن تقتالالرح حالالاًل عالالاداًل ومنصالالفًا لتحقيالالا السالالالم فالالي الشالالرا 
 اطوسط.

وأكد ساليادته عمال  أهميالة التالزام جميالع الالدول باالمتنالاع عالن إنشالاء بعثالات دبموماسالية فالي مدينالة القالدس، عمالاًل 
عتالالرا  بسيالالة إجالالالراءات أو تالالدابير مخالفالالالة لقالالرارات مجمالالالس ، وعالالالدم اال7641لمعالالام  814بقالالرار مجمالالس اطمالالالن 

 اطمن المتعمقة بالقدس والقضية الفمسطينية.
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وقالالالال إن مدينالالالة القالالالدس المحتمالالالة، تتعالالالرض لهجمالالالة شرسالالالة دولالالالة االحالالالتالل، تهالالالد  لت ييالالالر هويتهالالالا الروحيالالالة، 
لالال  إصالالدارها قالالوانين عديالالدة وطابعهالالا، ومكانتهالالا التاريخيالالة، والعبالالث بمقدسالالاتها المسالاليحية واإلسالالالمية، إضالالافة إ

تكالالرس ضالالم القالالدس الشالالرقية، واالسالالتيالء عميهالالا بقالالالرار أحالالادي، واتخالالاذ قالالرارات مخالفالالة لمقالالانون الالالدولي تحالالالت 
 مسم  القدس الموحدة.

وأشاد بالجهود اإلفريقية والتنسيا القالائم فيمالا بالين دولهالا لمكافحالة اإلرهالاإ والتطالر ، وقالال: فالي هالذا الصالدد، 
دول العالالالم لمكافحالالة اإلرهالالاإ، إضالالافة إلالال  جاهزيتنالالا لمشالالراكة مالالع القالالارة اإلفريقيالالة فالالي  نعمالالل مالالع العشالالرات مالالن

برنامج التنميالة، ولعقالد اتفاقالات تعالاون وتبالادل الخبالرات فالي مجالاالت الصالحة والزراعالة والطاقالة واإلدارة العامالة 
 والتعاون بين رجال اطعمال من خالل الوكالة الفمسطينية لمتعاون الدولي.

الالالالرئيس أيالالالة إسالالالاءة توجالالاله مالالالن أي جهالالالة كانالالالت، لمالالالدول اإلفريقيالالالة الصالالالديقة وشالالالعوبها، لمالالالا إلفريقيالالالا  واسالالالتنكر
وشعوبها اطصاليمة والمناضالمة مالن إسالهامات كبيالرة فالي الحضالارة اإلنسالانية عمال  مالر العصالور، ودور فالي بنالاء 

 النظام الدولي.

قفها التضامنية المبدئية والداعمة لمقضالية وعّبر سيادته عن االمتنان والعرفان لدول االتحاد اإلفريقي عم  موا
الفمسطينية، والتي تجمت بوضوح في التصويت اطخير في اطمم المتحدة المتعما بالقدس، والالذي حالاز أيضالًا 
عمال  إجمالاع رالبيالالة دول العالالم، حرصالالًا مالن الجميالع عمالال  أهميالة المحافظالالة عمال  عالدم خالالرا القالانون الالالدولي، 

 عم  النظام الدولي الحامي لعالقاتنا والناظم لها.  واحترامه وااللتزام به حفاظاً 

وقال: إن مواجهة االسالتعمار والعنصالرية والظمالم والتسكيالد عمال  حالا الشالعوإ فالي تقريالر مصاليرها، هالي قضالايا 
مشالالتركة بالالين فمسالالطين وشالالعوإ القالالارة اإلفريقيالالة، ونحالالن نعالالّول عمالال  ثبالالاتكم عمالال  مالالواقفكم النبيمالالة تجالالا  قضالالية 

تمالالا القالاليم والمبالالادص، وخاصالالة فالالي ظالالل تعالالرض القضالالية الفمسالالطينية لمالال امرات تهالالد  فمسالالطين، ودفالالاعكم عالالن 
 لمقفز عن حقوا شعبنا وتصفية قضيته العادلة.  

 وفيما يمي كممة الرئيس:

 فخامة الرئيس ألفا كوندي،

 أصحاإ الجاللة والفخامة والسمو، ر ساء الوفود،
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 معالي اطخ موس  فقي، الحضور الكريم،

تقي بكم مجددًا في مطمع هذا العالام، الالذي نسمالل أن يكالون عالام خيالر ورخالاء لمجميالع، وأشالكركم، يسعدني أن أل
أيهالالالا اطصالالالدقاء اطعالالالزاء، عمالالال  دعالالالوتكم الكريمالالالة لحضالالالور قمالالالتكم هالالالذ ، والتالالالي تكرسالالالونها لبحالالالث قضالالالايا تهالالالم 

توى المعيشالي اتحادكم ودوله اطعضاء وتساهم في تعزيالز مكانتهالا الدوليالة والنهالوض باقتصالاداتها، ورفالع المسال
لشعوبكم الصديقة التي نتمن  لها، ولدولكم، تحقيا االزدهار والسالم والتنميالة المسالتدامة، فنفريقيالا القويالة هالي 

 قوة لكل أصدقائها؛

إننا ننظر بافتخار لعالقاتنا بنفريقيا، ونسع  دومًا لتقويتها وتطويرها ضمن ر ية تاريخية ببعالدها االسالتراتيجي 
 نموية وعبر شراكة حقيقية تربط دولة فمسطين بشقيقاتها الدول اإلفريقية.وبسدوات تضامنية وت

وأعبالالالالر لكالالالالم عالالالالن االمتنالالالالان والعرفالالالالان لالالالالدول اتحالالالالادكم عمالالالال  مواقفهالالالالا التضالالالالامنية المبدئيالالالالة والداعمالالالالة لمقضالالالالية 
الفمسطينية، والتي تجمت بوضوح في التصويت اطخير في اطمم المتحدة المتعما بالقدس، والالذي حالاز أيضالًا 
عمالال  إجمالالاع رالبيالالة دول العالالالم، حرصالالًا مالالنكم ومالالن الجميالالع عمالال  أهميالالة المحافظالالة عمالال  عالالدم خالالرا القالالانون 

 الدولي، واحترامه وااللتزام به حفاظًا عم  النظام الدولي الحامي لعالقاتنا والناظم لها. 

ثيوبيالا والسالن ال ا لممثمالين عالن القالارة وال يفوتني في هذا المقالام أن أعبالر عالن الشالكر الجزيالل لكالل مالن مصالر وا 
اإلفريقية في مجمس اطمن، لمالوقفهم المشالر  بهالذا الخصالوص. كمالا وأنظالر بالنفس االحتالرام والتقالدير لكالل مالن 
رينيالالا االسالالتوائية والكالالالوت ديفالالوار لمالالالدور الالالذي سالالالتمعبانه فالالي مجمالالس اطمالالالن تمثالالياًل إلفريقيالالالا، واحترامالالًا لمقالالالانون 

القابمالالة لمتصالالر  لمشالالعإ الفمسالالطيني بمالالا فيالاله حقالاله فالالي  الالالدولي، وحمايالالة لممستضالالعفين، ودعمالالًا لمحقالالوا ريالالر
قامة دولته المستقمة.  تقرير مصير  وا 

وفي هذا الصدد، فنننا ن كد عم  أهمية التزام جميع الالدول باالمتنالاع عالن إنشالاء بعثالات دبموماسالية فالي مدينالة 
تالالالدابير مخالفالالالة  ، وعالالالدم االعتالالالرا  بسيالالالة إجالالالراءات أو7641لمعالالالام  814القالالالدس، عمالالالاًل بقالالالرار مجمالالالس اطمالالالن 

 لقرارات مجمس اطمن المتعمقة بالقدس والقضية الفمسطينية؛

فمدينة القدس المحتمة، تتعرض من قبل إسرائيل دولة االحتالل، لهجمة شرسة تهالد  لت ييالر هويتهالا         
ارها قالوانين الروحية، وطابعها، ومكانتها التاريخية، والعبث بمقدساتها المسيحية واإلسالمية، إضافة إلال  إصالد
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عديالالدة تكالالرس ضالالم القالالدس الشالالرقية، واالسالالتيالء عميهالالا بقالالرار أحالالادي، واتخالالاذ قالالرارات مخالفالالة لمقالالانون الالالدولي 
 تحت مسم  القدس الموحدة.

 السيد الرئيس، السيدات والسادة،

مالا إن تمسكنا بخيار السالم، هو خيالار نسالع  لتحقيقاله منالذ عقالود، ريالر أن قالرار الالرئيس ترمالإ المتع        
بالقالالالدس، قالالالد جعالالالل الواليالالالات المتحالالالدة طرفالالالًا منحالالالازًا إلسالالالرائيل، واسالالالتبعدت نفسالالالها كوسالالاليط فالالالي عمميالالالة السالالالالم، 

 وبذلا فننها لن تكون قادرة عم  أن تقترح حاًل عاداًل ومنصفًا لتحقيا السالم في الشرا اطوسط.

اطمالالم المتحالالدة، ونالالدعو طن  إن متابعالالة جهالالود السالالالم تتطمالالإ إنشالالاء ةليالالة دوليالالة متعالالددة اططالالرا  تحالالت مظمالالة
يكالالالون لاتحالالالاد االفريقالالالي، ودولالالاله اطعضالالالاء ممثمالالالين لهالالالم فالالالي هالالالذ  ا ليالالاله أو فالالالي المالالال تمر الالالالدولي الالالالذي نالالالدعو 

نهالالاء االحالالتالل اإلسالالرائيمي 7691لتنظيمالاله وفالالا قالالرارات الشالالرعية الدوليالالة، ومبالالدأ حالالل الالالدولتين عمالال  حالالدود  ، وا 
، عاصالمة دولتنالا، التالي نريالدها مفتوحالة لجميالع أتبالاع الالديانات طرض دولة فمسطين، وبما فيها القدس الشالرقية

السماوية، اإلسالم والمساليحية واليهوديالة، ليمارسالوا شالعائرهم وصالمواتهم فيهالا بالسمن وسالالم، اطمالر الالذي ساليتي  
سرائيل لتعيشا في أمن واستقرار وحسن جوار.  الفرصة لكل من فمسطين وا 

 السيد الرئيس، السيدات والسادة،

إننالالا نشالاليد بالالالجهود اإلفريقيالالة والتنسالاليا القالالائم فيمالالا بالالين دولكالالم لمكافحالالة اإلرهالالاإ والتطالالر  الالالذي ندينالاله         
بكافالالة أشالالكاله، وفالالي هالالذا الصالالدد نعمالالل مالالع العشالالرات مالالن دول العالالالم لمكافحالالة اإلرهالالاإ، ومنهالالا بعالالض دولكالالم 

لتنميالة، ولعقالد اتفاقالات تعالاون وتبالادل الصديقة، إضافة إل  جاهزيتنالا لمشالراكة مالع القالارة اإلفريقيالة فالي برنالامج ا
الخبرات في مجاالت الصحة والزراعة والطاقة واإلدارة العامة والتعاون بين رجال اطعمال من خالل الوكالالة 

 الفمسطينية لمتعاون الدولي.

 أيها اطصدقاء، واطشقاء، 

ن مواجهالالالة إننالالالا نعتالالالز بعمالالالا ومتانالالالة العالقالالالات التاريخيالالالة التالالالي تالالالربط فمسالالالطين وشالالالعبها ب  نفريقيالالالا وشالالالعوبها، وا 
االسالالالتعمار والعنصالالالرية والظمالالالم والتسكيالالالد عمالالال  حالالالا الشالالالعوإ فالالالي تقريالالالر مصالالاليرها، هالالالي قضالالالايا مشالالالتركة بالالالين 
فمسالالطين وبالالين شالالعوإ القالالارة اإلفريقيالالة، ونحالالن نعالالول عمالال  ثبالالاتكم عمالال  مالالواقفكم النبيمالالة تجالالا  قضالالية فمسالالطين، 
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ض القضالية الفمسالطينية لمال امرات تهالد  لمقفالز عالن ودفاعكم عالن تمالا القاليم والمبالادص، وبخاصالة فالي ظالل تعالر 
 حقوا شعبنا وتصفية قضيته العادلة. 

والتزامًا منا بالموق  التضامني الذي تعيشه العالقات اإلفريقية الفمسطينية، فنننا نستنكر أية إساءة توجاله مالن 
عوبها اطصاليمة والمناضالمة أي جهة كانت لمدول اإلفريقية الصديقة وشعوبها، وهو ما نرفضه، لما إلفريقيا وشال

مالالن إسالالهامات   كبيالالرة فالالي الحضالالارة اإلنسالالانية عمالال  مالالر العصالالور، ودور فالالي بنالالاء النظالالام الالالدولي الالالذي نعرفالاله 
 اليوم.

ننالالا نتطمالالع إلالال  اليالالوم الالالذي نسالالتقبمكم فيالاله فالالي دولالالة فمسالالطين المسالالتقمة، ليالالتمكن مواطنالالوكم مالالن زيالالارة اطقصالال   وا 
وبدون معوقات، ونحرص عم  استمرار ونمو عالقاتنالا المشالتركة، راجالين  والقيامة والمهد والصالة فيها بحرية

 إلفريقيا الصديقة ودولها وشعوبها كافة، ولالتحاد اإلفريقي تحقيا المزيد من الرخاء والتقدم واالزدهار.

أشكركم من صميم قمبالي عمال  مالواقفكم الصالادقة، والمخمصالة إلال  جانالإ الحالا والعالدل لتمكالين شالعبنا مالن     
 حريته واستقالله عم  ترابه الوطني. نيل

 نهنئ أنفسنا بالذكرى المئوية لمبطل العظيم نيمسون مانديال.

 والسالم عميكم      
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 الرئيس: متابعت جهود السالم جتطلب اليت دوليت متعددة الاطراف

 8112\1\82  -معا-بيت لحم 
يالة دوليالة متعالددة اططالرا ، تحالت مظمالة اكد الرئيس محمود عباس، إن متابعة جهالود السالالم تتطمالإ إنشالاء ةل

 اطمم المتحدة.

ودعا في كممته أمام القمة العادية الثالثالين لالتحالاد اإلفريقالي فالي العاصالمة اإلثيوبيالة أديالس أبابالا، اليالوم اطحالد 
طن يكون لالتحاد اإلفريقي، ودوله اطعضاء ممثمالون لهالم فالي هالذ  ا ليالة أو فالي المال تمر الالدولي الالذي نالدعو 

نهالالاء االحالالتالل اإلسالالرائيمي 7691مالاله وفالالا قالالرارات الشالالرعية الدوليالالة، ومبالالدأ حالالل الالالدولتين عمالال  حالالدود لتنظي ، وا 
طرض دولة فمسطين، وبما فيها القدس الشالرقية، عاصالمة دولتنالا، التالي نريالدها مفتوحالة لجميالع أتبالاع الالديانات 

  الفرصالالالة لكالالالل مالالالن فمسالالالطين السالالالماوية، ليمارسالالالوا شالالالعائرهم وصالالالمواتهم فيهالالالا بالالالسمن وسالالالالم، اطمالالالر الالالالذي سالالاليتي
سرائيل لتعيشا في أمن واستقرار وحسن جوار.  وا 

وقال الرئيس إن تمسكنا بخيار السالم، هالو خيالار نسالع  لتحقيقاله منالذ عقالود، ريالر أن قالرار الالرئيس اطميركالي 
ط فالي دونالد ترمإ المتعما بالقدس، قد جعل الواليات المتحدة طرفًا منحازًا إلسرائيل، واستبعدت نفسها كوسالي

عمميالالة السالالالم، وبالالذلا فننهالالا لالالن تكالالون قالالادرة عمالال  أن تقتالالرح حالالاًل عالالاداًل ومنصالالفًا لتحقيالالا السالالالم فالالي الشالالرا 
 اطوسط.

وأكالالد عمالال  أهميالالة التالالزام جميالالع الالالدول باالمتنالالاع عالالن إنشالالاء بعثالالات دبموماسالالية فالالي مدينالالة القالالدس، عمالالاًل بقالالرار 
ات أو تالالدابير مخالفالالة لقالالرارات مجمالالس اطمالالن ، وعالالدم االعتالالرا  بسيالالة إجالالراء7641لمعالالام  814مجمالالس اطمالالن 

 المتعمقة بالقدس والقضية الفمسطينية.

وقالالالال إن مدينالالالة القالالالدس المحتمالالالة، تتعالالالرض لهجمالالالة شرسالالالة دولالالالة االحالالالتالل، تهالالالد  لت ييالالالر هويتهالالالا الروحيالالالة، 
عديالالدة وطابعهالالا، ومكانتهالالا التاريخيالالة، والعبالالث بمقدسالالاتها المسالاليحية واإلسالالالمية، إضالالافة إلالال  إصالالدارها قالالوانين 

تكالالرس ضالالم القالالدس الشالالرقية، واالسالالتيالء عميهالالا بقالالالرار أحالالادي، واتخالالاذ قالالرارات مخالفالالة لمقالالانون الالالدولي تحالالالت 
 مسم  القدس الموحدة.
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وأشاد بالجهود اإلفريقية والتنسيا القالائم فيمالا بالين دولهالا لمكافحالة اإلرهالاإ والتطالر ، وقالال: فالي هالذا الصالدد، 
اإلرهالالاإ، إضالالافة إلالال  جاهزيتنالالا لمشالالراكة مالالع القالالارة اإلفريقيالالة فالالي  نعمالالل مالالع العشالالرات مالالن دول العالالالم لمكافحالالة

برنامج التنميالة، ولعقالد اتفاقالات تعالاون وتبالادل الخبالرات فالي مجالاالت الصالحة والزراعالة والطاقالة واإلدارة العامالة 
 والتعاون بين رجال اطعمال من خالل الوكالة الفمسطينية لمتعاون الدولي.

جالالاله مالالالن أي جهالالالة كانالالالت، لمالالالدول اإلفريقيالالالة الصالالالديقة وشالالالعوبها، لمالالالا إلفريقيالالالا واسالالالتنكر الالالالرئيس أيالالالة إسالالالاءة تو 
وشعوبها اطصاليمة والمناضالمة مالن إسالهامات كبيالرة فالي الحضالارة اإلنسالانية عمال  مالر العصالور، ودور فالي بنالاء 

 النظام الدولي.
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 عريقاث: الاعتراف بدولت فلسطين بعاصمتها القدس هو املدخل الوحيد للسالم

 8112\1\82  -"القدس" دوت كوم -رام اهلل
دعا أمين سر المجنة التنفيذية لمنظمة التحريالر الفمسالطينية صالائإ عريقالات اليالوم اطحالد إلال  االعتالرا  بدولالة 

 كال"مدخل وحيد لمسالم". 7691حدود العام فمسطين بعاصمتها القدس عم  

وقالالالال عريقالالالات فالالالي بيالالالان صالالالحفي، ان "المالالالدخل الوحيالالالد إلرسالالالاء دعالالالائم السالالالالم الشالالالامل والعالالالادل والالالالدائم فالالالي 
المنطقالالالة، يتطمالالالالإ إنهالالالالاء االحالالالالتالل اإلسالالالرائيمي وتكالالالالريس اسالالالالتقالل وسالالالاليادة دولالالالة فمسالالالالطين بعاصالالالالمتها القالالالالدس 

 ، لتعيش بسمن وسالم إل  جانإ دولة إسرائيل".7691 الشرقية عم  حدود الرابع من حزيران عام

ووردت تصالالريحات عريقالالات هالالذ  فالالي بيالالان اعقالالإ لقائالاله فالالي الضالالفة ال ربيالالة مالالع مبعالالوث اطمالالم المتحالالدة لعمميالالة 
السالم نيكوالي مالدينو ، ورئيس وزراء بمجيكا اطسبا أبميو دي روبو، ورئيس بعثة التواجد الالدولي الم قالت 

 لمواء أينار جونسين كل عم  حدة.في مدينة الخميل ا

وقالال عريقالات، إن إعالالن الالرئيس اطمريكالالي دونالالد ترامالإ، االعتالرا  بالقالالدس عاصالمة إلسالرائيل ونقالل سالالفارة 
أمريكالالا مالالن تالالل أبيالالإ إلالال  القالالدس، والقالالول إنالاله تالالم إسالالقاط ممالال  القالالدس مالالن المفاوضالالات "يعتبالالر وصالالفة لتوسالاليع 

راقالالة الالالدم اء، لالاليس فقالالط بالالين الفمسالالطينيين واإلسالالرائيميين بالالل وعمالال  صالالعيد دائالالرة العنالال  والفوضالال  والتطالالر  وا 
 منطقة الشرا اطوسط".

وثمن عريقات موق  "اإلجماع" الدولي الرافض إلعالن ترامإ بشالسن القالدس، معتبالرا أن هالذا الموقال  الالدولي 
 "يستند إل  القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولي".

ول  ديسالالمبر الماضالالي االعتالالرا  بالقالالدس عاصالالمة إلسالالرائيل ونقالالل وأعمالالن ترامالالإ فالالي السالالادس مالالن كالالانون اال
سالميا شديدا.  سفارة بالد  إليها، وهو ما أثار رفضا فمسطينيا وعربيا وا 

سالالالرائيل فالالالي نهايالالالة ةذار مالالالارس مالالالن العالالالام  بعالالالد تسالالالعة  4178وتوقفالالالت مفاوضالالالات السالالالالم بالالالين الفمسالالالطينيين وا 
 م.أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون أي تقد
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 حماس: جصريحاث غرينبالث عدائيت للتغطيت على جرائم الاحتالل

 8112\1\82  المركز الفمسطيني لإلعالم -غزة 
قالت حركة المقاومة اإلسالالمية "حمالاس": إن تصالريحات مبعالوث الالرئيس اطمريكالي دونالالد ترمالإ إلال  الشالرا 

 اطوسط جيسون ررينبالت ضد المقاومة والحركة "عدائية".

اطا باسالالالم الحركالالالة فالالالوزي برهالالالوم فالالالي بيالالالان صالالالحفي أن تصالالالريحات رالالالرينبالت لالالالال"الت طية عمالالال  جالالالرائم وعالالّد النالالال
 االحتالل وانتهاكاته ودور اإلدارة اطمريكية في الوقو  وراء العن  واإلرهاإ اإلسرائيمي ضد قطاع رزة".

 وكان زار ررينبالت المستوطنات اإلسرائيمية في محيط قطاع رزة.

عوت أحرنوت" العبرية عم  موقعها االلكتروني أن ررينبالت التقال  كبالار ضالباط الجاليش وذكرت صحيفة "يدي
 في المنطقة، ورافقه في الزيارة ما يسّم  منسا اطنشطة الحكومية في المناطا الجنرال يوة  موردخاي.

 رزة. وتضمنت زيارة المسئول اطمريكي تفقد نفا أرضي ادع  الجيش اكتشافه ويعود لممقاومة في قطاع

والحقالالالا كتالالالإ رالالالرينبالت عمالالال  موقالالالع "تالالالويتر" أن "حمالالالاس تهالالالدر المالالالوارد عمالالال  اطنفالالالاا والصالالالواري  لمهاجمالالالة 
إسالالرائيل بالالداًل مالالن إنفاقهالالا عمالال  مسالالاعدة شالالعإ رالالزة وتالالوفير الكهربالالاء والميالالا  وتنميالالة االقتصالالاد. تنشالالر حمالالاس 

 خطاإ الكراهية وت ذي دائرة ب يضة من العن . رزة تستحا أفضل من ذلا".

 وأرفا المسئول اطمريكي ت ريدته بنشر صورة له من داخل النفا برفقة ضباط من جيش االحتالل.
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 ألامريكي -عن الاشتباك الفلسطيني 

 8112\1\82  الدستور  عريب الرنتاوي
جديالالدة ” نقمالالة نوعيالالة“اإلسالالرائيمي، تسالالجل إدارة الالالرئيس دونالالالد ترامالالإ  –فالالي إدارتهالالا لممالال  الصالالراع الفمسالالطيني 

” الوساليط ريالر النزياله“نتقل من دور تميزها عّما سبقها من إدارات ديمقراطية وجمهورية متعاقبة ... واشنطن ت
والالالالالرئيس ترامالالالالإ أخالالالالذ عمالالالال  عاتقالالالاله شخصالالالاليًا، مهمالالالالة الضالالالال ط عمالالالالال  ” ... فالالالالرض اإلمالالالالالءات“إلالالالال  سياسالالالالة 

بمغ السيل الزب ، وخرج ترامالإ ” دافوس“الفمسطينيين سمطة ورئاسة وشعبًا، لمرضوخ لهذ  اإلمالءات ... في 
والثبالالالور وعظالالالائم اطمالالالور: ال مكالالالان لمقالالالدس عمالالال  جالالالدول  مهالالالددًا متوعالالالدًا الفمسالالالطينيين والالالالرئيس عبالالالاس بالويالالالل

 أعمال مفاوضات الحل النهائي.

، فالالنن الخطالالوة ”صالالائبة“التالالي تشالالير كافالالة الالالدالئل إلالال  أنهالالا ” تسالالريبات صالالائإ عريقالالات“إذا أضالالفنا إلالال  ذلالالا 
وضالات التالية التي بدأت إرهاصاتها بقرار تقميص الدعم لالونروا، ستتمثل فالي سالحإ ممال  الالجئالين مالن مفا

الحل النهائي، ال عودة وال تعويض كما قمنا في مقالال سالابا، لتبقال  قضالية تبالادل اطراضالي محكومالة بالشالهية 
فالي ختالام مفاوضالات ريالر شالاقة بالين تالل ” نسبها المئوية“التوسعية لبنيامين نتنياهو واليمين اإلسرائيمي، لتقرر 
 أبيإ وواشنطن، وليس بين الفمسطينيين واإلسرائيميين.

امريكيالالًا ... الالالرئيس الفمسالالطيني  –إسالالرائيميًا، إلالال  كونالاله فمسالالطينيًا  –اا االن، ينتقالالل مالالن كونالاله فمسالالطينيًا االشالتب
محمود عباس، يتعرض لض وط قد ال يكون واجه مثمها من قبل في حياته السياسية ... وسالط موقال  عربالي 

قميمي، يراوح ما بين  شاط فالي التالرويج لمشالروع ترامالإ، البعض  ينخرط بن”... والتواط ” التخمي”و” الفرجة“وا 
وهو ال يدخر جهدًا في ممارسة شالت  صالنو  الترريالإ والترهيالإ عمال  القيالادة الفمسالطينية ... الالرئيس عبالاس 
ن كنالالالا ال نعالالالر  إلالالال  متالالال  سيسالالالتطيع الوقالالالو  فالالالي وجالالالاله  يسالالالع  جاهالالالدًا فالالالي اإلفالالالالت مالالالن قبضالالالة هالالال الء، وا 

 الض وط .” تسونامي“

سم حالدود لالشالتباا مالع هالذ  اإلدارة، لالم ي يالر موقفاله مالن قضالية القالدس، البعض ا خر، قرر عم  ما يبدو، ر 
بالالالل يعيالالالد التسكيالالالد عمالالال  ثوابتهالالالا، ولكنالالاله لالالالن يجعالالالل منهالالالا سالالالببًا لتعكيالالالر صالالالفو عالقاتالالاله ومصالالالالحه مالالالع الواليالالالات 

 المتحدة، 
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لالدول البعض الثالث، ارتسى أن يق  عم  مقاعد المتفرجين، يكتفي بالبيانالات الرسالمية التالي تصالدرها جامعالة ا
العربيالة ومنظمالالة التعالالاون اإلسالالالمي، يصالوت إلالال  جانالالإ فمسالالطين فالالي المنتالديات الدوليالالة، ويعبالالر عالالن تعاطفالاله 
بالين فينالة وأخالرى، يسالم  بتظالاهرة هنالالا واجتمالاع تضالامني هنالاا، وهالذا أقصالال  مالا يمكالن أن يكالون إسالهامه فالالي 

 عة والمعرفة دوليًا.نصرة الفمسطينيين ودعم نضالهم من أجل القدس وبقية حقوقهم الوطنية المشرو 

فكالالرة جذابالالة لواشالنطن عمالال  مالالا يبالدو، فالالالرئيس ترامالالإ، يريالد حفالالاًل لممصالالادقة عمالال  ” المفاوضالات“لالم تعالالد فكالالرة 
أفكالالار  ور يتالاله لمحالالل النهالالائي، وكممالالا تعالالذر عميالاله التوفيالالا بالالين مطالالالإ ومصالالال  الفالالريقين المصالالطرعين، يقالالرر 

خالالراج القضالالية م وضالالع البحالالث، مالالن أجنالالدة المفاوضالالات، باعتبارهالالا قضالالية بخفالالة، تبنالالي المطالالالإ اإلسالالرائيمية، وا 
 منتهية من جانإ واحد.

قالالالد يالالالتفهم الفمسالالالطينيون عجالالالز بعالالالض العالالالرإ وتقصالالاليرهم وضالالالعفهم فالالالي مواجهالالالة إدارة جامحالالالة، ورئالالاليس يعتقالالالد 
كثيرون من العقالء فالي العالالم، أناله بالات خطالرًا عمال  السالمم العالالمي، دع عنالا الواليالات المتحالدة ذاتهالا، ولكالن 

طينيين، لن يتفهموا أبدًا ولن ي فروا يومًا، محاوالت الالبعض االنضالمام إلال  واشالنطن فالي مسالعاها لفالرض الفمس
قضالاليتهم ” تصالالفية“إمالءاتهالالا عمالال  الفمسالالطينيين ... ، طن ذلالالا يعنالالي ببسالالاطة، دعالالوتهم لمتوقيالالع عمالال  صالالا 

 الوطنية، وهذا ليس خيارًا أبدًا، ولن يقبل به فمسطيني واحد.

 ونهم مع الواليات المتحدة وعالقاتهم ومصالالحهم مالع رئيسالها الجالام ، وليالدعوا الفمسالطينيين ليتدبر اطشقاء ش
وجالالل مالالا هالالو مطمالالوإ مالالنهم إن يقالالاوموا الضالال وط ” ... حمالالو عنالالا“وشالالسنهم، أو كمالالا قالالال الالالرئيس عبالالاس ذاتالاله، 

ة فالي هالذا الالزمن االمريكية الهادفة زجهم في محاوالت تطويع الفمسطينيين وتركيعهم ... نعمم أنها مهمة صعب
 الرديء، ولكننا نرى أنها مهمة ليست عصية عم  اإلنجاز.

ال أحالالد مالالن الفمسالالالطينيين ينتظالالر الجيالالالوش العربيالالة عمالالال  أبالالواإ القالالدس أو أريحالالالا أو رالالزة ... هالالالذ  حقبالالة تبالالالدو 
، لالالالم تكالالالن النتيجالالالة سالالالوى 91و  84رالالالابرة فالالالي التالالالاري  العربالالالي، وحتالالال  عنالالالدما احتشالالالدت الجيالالالوش فالالالي حربالالالي 

 ن التاريخية، وفوقها مساحات واسعة من اطراضي العربية ... .ضياع فمسطي

الفمسطينيون ال يريدون من إيران وحمفائها سوى التزام الهدوء والصمت حيال قضيتهم، فال حشد شالعبيًا يمكالن 
مائالالالة ألالالال  صالالالاروخ متعالالالدد المالالالديات ... ” تخالالالزين“أن ينشالالالس عمالالال  اطرض الفمسالالالطينية، وال رام ال قالالالادرة عمالالال  
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المقاومالة “ينيون تحت الحصار، وال يريدون لحصارهم أن يستتبع بالحصالار المضالروإ مالن حالول دول الفمسط
وأطرافها ... دعوا الفمسطينيين يتالدبرون شال ونهم، ومالن يريالد تقالديم الالدعم لهالم، عمياله أن يستشاليرهم ” والممانعة

 شعابها.بداية حول أي نوع من الدعم يريدون، وما الذي يحتاجونه فهم أهل مكة،اطدرى ب

مدويالالالة لسالالاليد البيالالالت ” ال“لقالالالد أظهالالالرت السالالالمطة الفمسالالالطينية الهشالالالة، التالالالي ال سالالالمطة لهالالالا، أنهالالالا قالالالادرة عمالالال  قالالالول 
في محمها تمامالًا، طالمالا أن البيالت اطباليض قالرر االنخالراط إلال  جانالإ حكومالة اليمالين فالي ” ال“اطبيض، وهي 

عني لالعتقاد بسنهالا سالتتراجع عالن هالذ  السطو عم  حقوا الفمسطينيين وأرضهم ومقدساتهم، وليس لدي ما يدف
إن لالالم ينضالالم بعالالض العالالرإ إلالال  قائمالالة الضالالارطين والمحاصالالرين لمسالالمطة وشالالعبها ... دعالالوا الموقالال  ” ال“الالالال 

، وال أحالالد ”العمالالل العربالالي المشالالترا“الفمسالالطيني يتفاعالالل ويتطالالور بمعالالزل عالالن ضالال وطكم، فالالال أحالالد يالالراهن عمالال  
 .سيحممكم وزر القرارات والخيارات الفمسطينية

 

  جم بحمد هللا


