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باث  ″الىاكع” جحذ ضخار ” إلاحخمال ألاضىأ”رام هللا وعمان حطخعدان لـ في ملف اللدص:  حطٍز

كُت لخلُت ألاسمت الاردهُت الفلططُيُت جلترح  في جىارها لدطمُت ” ابى دٌظ واربعت أحُاء“أمٍز

ملاًضاث خلف عزبُت إلدارة الحزم اللدس ي..وضلطلت ” ضماهاث“مع ” اللدص الشزكُت“

 الطخارة

 2102\2\3  ”:راي اليوم”رام اهلل ـ خاص بـ –عمان 
بدأت السمطة الفمسطينية واالردف بوضع لمسات أخيرة وخاصة عمى خطة عمؿ ستضػع وييةػة تميػؿ المو ػؼ 
العربي وتعرض عمى اإلدارة األمريكية بخصوص المو ؼ العربي الموحد بشأف ممؼ مدينة الةدس عمػى أمػؿ 

مػػ ا الخطػوة تػػي تخفيػؼ االيػػار السػمبية الناامػػة عػف  ػػرار الػربيس دونالػػد ترامػب بخصػػوص مدينػػة اف تسػامـ 
 الةدس ونةؿ السفارة االمريكية لها.

بػػػاف الخميػػػة المشػػػتركة التػػػي تػػػـ االعػػػبف عنهػػػا  بػػػؿ شػػػهريف بػػػيف راـ ا  وعمػػػاف اػػػر  ” رأي اليػػػـو“وعممػػػت  
 لعامؿ الممؾ عبدا  الياني بالربيس محمود عباس.تفعيمها مؤخرا بعدة إاتماعات تنسيةية بعد لةاء ا

االاتماعػػػات واالتصػػػاالت التنسػػػيةية نػػػتق عنهػػػا اإلتفػػػاؽ عمػػػى التحػػػوط بمو ػػػؼ موحػػػد مػػػف  الػػػدوؿ العربيػػػة    
األمػػػػر الػػػػ ي بػػػػرر الحةػػػػا التشػػػػاورات التػػػػي اارامػػػػا وحراء الخارايػػػػة العػػػػرب بحيػػػػث يصػػػػب  المو ػػػػؼ االردنػػػػي 

 تي التعاطي المباشر مع مستحةات وتداعيات  رار ترامب.” وا عية“الفمسطيني ا و   ميب وأكير 

يحػدد لممػريكييف واالسػرابيمييف ” تصػور مشػترؾ“وتي م ا الصدد تـ االتفاؽ بيف االردف والسمطة عمى وضع 
الحد األدنى ال ي يمكف اف يةبمه الطرؼ الفمسطيني والعربي عنػدما يتعمػؽ األمػر باإلنتةػاؿ لممسػتو  التنفيػ ي 

 رار ترامب خصوصا تي ظؿ التسريبات عف  رب تةدـ إدارة ترامب بخطة سبـ متكاممة.لة

الاانب الوا عي تي التصور الينابي يتعمؽ بالحرص عمى التخفيؼ مف التصعيد المباشر والموااهػة مػع إدارة 
حػػالي اف ترامػػب والتخفيػػؼ مػػف المهاػػة التػػي تعتبػػر واشػػنطف خػػارج المفاوضػػات وال يمكنهػػا تػػي ظػػؿ مو عهػػا ال

 تكوف الطرؼ الراعي لمفاوضات او لعممية سبـ.
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بالمةابػػؿ تػػـ اسػػتعراض تخػػر مسػػتادات مػػا يعرضػػه األمريكيػػوف تػػي الكػػواليس وبعنػػواف التأكيػػد عمػػى اف تو يػػع 
ترامػب لةػػرار نةػػؿ السػػفارة لمةػػدس  تػػـ وضػػع عبمػػة شػػرطية بخصوصػػه عمػػى اسػػاس انػػه  ػػرار ال يعنػػي تحديػػد 

 بإعتبارما عاصمة لمكياف اإلسرابيمي. وترسيـ حدود مدينة الةدس

تصػػاالت   الاانػب األمريكػػي طمػػب مػػف األردف والسػػمطة العمػػؿ معهػا عمػػى وضػػع أانػػدة أعمػػاؿ لمفاوضػػات وا 
تتعمؽ بحدود مدينة الةدس وحصؿ  لؾ عبر إتصاالت اارتها وحارة الخاراية األمريكية خمؼ األبػواب مػؤخرا 

. 

كػػؿ مػػػف عمػػاف وراـ ا  تػػي التمهيػػد التصػػاالت تتعمػػؽ بمشػػػاورات  بمعنػػى تخػػر يريػػد األمريكيػػوف اف تسػػامـ 
حوؿ حدود الةػدس ومػي مسػألة يعتبرمػا األردف ترصػة  ػد تناسػب تػي توسػيع اي ماػاؿ لعػحؿ الةػدس الشػر ية 

 عف خيارات ترامب وتحصيؿ مكتسبات.

وبصػػورة ” ةدسػػيإدارة منفصػػمة ومتفػػؽ عميهػػا لمحػػـر الم”التسػػريبات األمريكيػػة تعػػرض ايضػػا مػػا وصػػؼ بانػػه 
الوصػػاية  األردنيػػة بمواػػب وييةػػة تو ػػع مػػع الػػربيس عبػػاس والسػػمطة بػػالتواحي مػػع احتماليػػة اف يواتػػؽ ” تحتػػـر“

كمنطةػة معحولػة عػف عاصػمة اسػرابيؿ تػي الةػدس ال ربيػة ” اػحء مػف الةػدس الشػر ية“األمريكيوف عمػى واػود 
 ويمكف لمفمسطينييف اف ياعموما الحةا عاصمة لهـ.

ومػػي الاػػحء الػػ ي ” أبػػو ديػػس واربعػػة احيػػاء تػػي اوارمػػا“المةصػػودة حتػػى المحظػػة تتعمػػؽ بضػػاحية والمنطةػػة  
يةترحه األمريكيوف كمسػاحة لمةػدس الشػر ية بػدوف الحػـر المةدسػي والمسػاد اال صػى تػي الو ػت الػ ي اتفةػت 

سػػػتعداد ألسػػػوأ واال” بكامػػػؿ الةػػػدس الشػػػر ية“تيػػػه خميػػػة األحمػػػة االردنيػػػة الفمسػػػطينية عمػػػى النضػػػاؿ لممطالبػػػة 
 اإلحتماالت.
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لاث ًإكد: هخيُاهى رفض للاء الزئِظ عباص بزعاًت بىجين  عٍز

 2102\2\3  رام اهلل/سما/
أكػػػد أمػػػيف سػػػر المانػػػة التنفي يػػػة  لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية صػػػابب عريةػػػات  اليػػػـو السػػػبت  أف الػػػربيس 

ة العامػػػة الخاصػػػػة بحػػػؿ الةضػػػػية األمريكػػػي دونالػػػػد ترامػػػب يريػػػػد شػػػطب كػػػػؿ  ػػػرارات مامػػػػس األمػػػف والشػػػػرعي
 الفمسطينية.

وأوضػػ  عريةػػات خػػبؿ تصػػري  صػػحفي لػػه  أف مػػا تةولػػه مندوبػػة الواليػػات المتحػػدة تػػي مامػػس األمػػف "نيكػػي 
 مايمي" مو عبارة عف انةبب عمى النظاـ السياسي الفمسطيني.

 .وشدد عمى أف تطاوؿ مايمي عمى الربيس الفمسطيني محمود عباس "و احة سياسية"

وأشار عريةات إلى أف اإلدارة اإلمريكية والحكومة اإلسرابيمية تبحيػاف عػف أشػخاص يةبمػوف بتصػفية المشػروع 
 الوطني الفمسطيني.

يس وحراء االحػػتبؿ اإلسػػرابيمي بنيػػاميف نتنيػػامو رتػػض لةػػاء مػػع الػػربيس عبػػاس برعايػػة بػػوتيف بػػونػػوا إلػػى أف ر 
 تي موسكو.
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ل املصالحت بُنها رواجب املىظفينألاحمد: أطزاف دولُت اضخعدث لخم  ٍى

 2102\2\3 متابعة صفا -غزة 
 ػػاؿ عضػػو المانػػة المركحيػػة لحركػػة تػػت  مسػػبوؿ ممػػؼ المصػػالحة تيهػػا عػػحاـ األحمػػد السػػبت إف أطرات ػػا دوليػػة 

 أبدت استعدادما لتةديـ المساعدات المالية البحمة لتوتير متطمبات تنفي  اتفاؽ المصالحة.

ػػا وخطػػة بشػػكؿ وأكػػد األحمػػد تػػي تصػػ ري  إل اعػػة "صػػوت تمسػػطيف" الرسػػمية أف تمػػؾ األطػػراؼ وضػػعت ا تراح 
عمنػي لممسػػاعدة بحػػؿ المشػكمة  رواتػػب مػػوظفي حكومػػة ،ػحة السػػابةةي  مبين ػػا أنػػه لػيس تةػػط بةضػػية المػػوظفيف 

 والرواتب بؿ بمساعدة الشعب الفمسطيني بظؿ أوضاعه الصعبة.

العاصػػػمة البمايكيػػػة بروكسػػػؿ بتنظػػػيـ ودعػػػوة مػػػف الخارايػػػة ونػػػا ج ااتمػػػاع دولػػػي ،يػػػر رسػػػمي عةػػػد أمػػػس ب
السويسرية "تمكيف حكومة الوتاؽ الػوطني الفمسػطيني تػي  طػاع ،ػحة"  بمشػاركة وتػود تميػؿ الواليػات المتحػدة 

 وروسيا واالتحاد األوروبي ومصر والنرويق.

الشػعب الفمسػطيني تةػط ب ػحة وأشار األحمد إلػى أف  ناعػة تشػكمت لػد  اميػع األطػراؼ أف االنةسػاـ ال يهػدد 
بػػػؿ "يهػػػدد حتػػػى  ضػػػية األمػػػف واالسػػػتةرار تػػػي المنطةػػػة وتػػػي مةػػػدمتها مصػػػر التػػػي لعبػػػت دور ا بتو يػػػع اتفػػػاؽ 

 ".2017  يـ اتفاؽ تنفي ا بػ2011المصالحة بػ

وبحسػػػب األحمػػػد  تػػػإف "االاتمػػػاع اػػػاء مػػػف أاػػػؿ معرتػػػة الصػػػعاب وكيفيػػػة تػػػ ليمها لةطػػػع الطريػػػؽ عمػػػى كػػػؿ 
سػػتمرار االنةسػػاـ"  مبين ػػا أف االتصػػاالت سػػتتركح خػػبؿ األسػػبوع المةبػػؿ تػػي راـ ا  نفسػػها مػػع المحػػاوالت ال

 السمطة وحكومة الوتاؽ مع م ا األطراؼ التي دعمت م ا االتفاؽ واال تراح.

ونبػػه إلػػى أف "الاميػػع  األطػػراؼ الدوليػػة المشػػاركة باالاتمػػاعي أ ػػر بػػأف الةضػػية السياسػػية تظػػؿ مػػي الةضػػية 
 اسية تي تيارما وانعكاسات االنةساـ السمبية".األس

و كػػر الةيػػادي تػػي تػػت  أف "الاميػػع يػػدرؾ صػػعوبة األوضػػاع تػػي ،ػػحة"  معرب ػػا عػػف أممػػه تػػي "أال تسػػوء أكيػػر 
 وعدـ استخداـ م ا المعاناة تي مشاكمنا". عمى حد  وله.

االنفعالية وال اتيػة  والتسػابؽ حػوؿ ودعا إلى عدـ التعامؿ مع  ضية االنةساـ بما وصفه بالطريةة "السطحية و 
 تحةيؽ مكاسب ال  يمة لها أماـ وحدة الوطف".
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وخاطب األحمد الفصابؿ والةو  الفمسطينية: "كفى سػطحية تػي التعامػؿ مػع تنفيػ  كػؿ مػا اتفػؽ عميػه.. لنتحػد 
 مع ا ونضع أيدينا سوي ا وننفض مف بيف صفوتنا كؿ مف يضع العرا يؿ أماـ المصالحة".

أف ممػػؼ المصػػالحة يشػػهد امػػود ا بسػػبب عػػدـ اناػػاح الةضػػايا األساسػػية لممصػػالحة وعمػػى رأسػػها ممػػؼ  ُيػػ كر
 موظفي حكومة ،حة وممؼ األمف  باإلضاتة الستمرار ترض العةوبات مف  بؿ السمطة عمى ،حة.
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ش أوغلى: كزار واشىطً بشأن "هىُت" ًمثل اسدواجُت في املعاًير  جاَو

إف عمى الواليات المتحدة و ػؼ دعمهػا لمنظمػة "ب ي د" إ ا كانػت حساسػة تاػاا وحير الخاراية التركي  اؿ 
 "اإلرماب" إلى م ا الدراة

 2102\2\3 أنطاليا / سميمان ألجين / األناضول
 اؿ وحير الخاراية التركي مولود ااويج أو،مو اليـو السبت  إف  رار الواليات المتحػدة إدراج ربػيس المكتػب 

إسماعيؿ منية عمى  ابمة "اإلرماب"  يميػؿ احدواايػة تػي المعػايير لمتعامػؿ تػي مػ ا  السياسي لحركة "حماس"
 اإلطار.

اػػاء  لػػؾ تػػي تصػػريحات لػػه عةػػب اسػػتةباله نظيػػرا الفمسػػطيني ريػػاض المػػالكي بواليػػة أنطاليػػا  انػػوب ،ربػػي 
 الببد.

الدراػػة  تينب ػػي لهػػا  وأضػػاؼ اػػاويج أو،مػػو: "إ ا كانػػت الواليػػات المتحػػدة حساسػػة تاػػاا اإلرمػػاب إلػػى مػػ ا
 و ؼ دعمها لمنظمة "ب ي د" االمتداد السوري لمنظمة "ب كا كا" اإلرمابية.

كما اعتبر أف تو يت الخطوة األمريكية " و داللة"  إ  يأتي تي و ػت بػدأت تيػه األطػراؼ الفمسػطينية بالوحػدة 
 والتضامف.

أنهػػا اػػػرت بشػػػكؿ ديمةراطػػػي وشػػػفاؼ  التشػػػريعية  و  2006و ّكػػر بػػػأف "حمػػػاس" شػػػاركت تػػي انتخابػػػات عػػػاـ 
 بحسب ما أعمنت الامعية البرلمانية لمامس أوروبا  التي را بت أداءما.

 وتابع: "أ وؿ بكؿ إخبص ويةة  إف تالـ أشةابنا الفمسطينييف مي تالمنا  و ضيتهـ مي  ضيتنا".

 الااري. يشار أف الةرار األمريكي صدر عف وحارة الخحانة تي األوؿ مف تبراير / شباط

ديسػػػػمبر / كػػػػانوف األوؿ الماضػػػػي اعتبػػػػار الةػػػػدس عاصػػػػمة  6ووصػػػػؼ الػػػػوحير التركػػػػي  ػػػػرار واشػػػػنطف تػػػػي 
 إلسرابيؿ  بػ "،ير العادؿ  والخاطئ"  مشددا عمى مو ؼ ببدا الراتض لتمؾ الخطوة "،ير المسؤولة".

الةػػرار األمريكػػي بػػ لؾ  كمػػا أكػػد واػػوب التػػحاـ الػػدوؿ التػػي صػػوتت تػػي الامعيػػة العامػػة لممػػـ المتحػػدة ضػػد
 المو ؼ.
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و ػػاؿ: "الػػبعض يهػػدد اليػػـو مػػرة أخػػر  بةطػػع الػػدعـ عػػف تمسػػطيف  أو يةػػـو بػػاالبتحاح  ولػػو كػػاف الفمسػػطينيوف 
 يرضخوف لميؿ م ا التهديدات لما بةي مناؾ شعب تمسطيني".

 وأضاؼ مشددا: "ما حلتـ لـ تتعمموا مد  كرامة الشعب الفمسطيني".

مبيػػيف دوالر  مػػي الدتعػػة األولػػى مػػف  3.5اويج أو،مػػو والمػػالكي تو يػػع اتفا يػػة لتسػػميـ وشػػهدت مباحيػػات اػػ
 مبييف دوالر تـ االتفاؽ عميها بيف الطرتيف سابةا. 10المن  التركية لفمسطيف  مف أصؿ 

ولفػػت الػػوحير التركػػي أف بػػبدا ستسػػامـ تػػي تفعيػػؿ المنطةػػة الصػػناعية بمدينػػة انػػيف شػػماؿ الضػػفة ال ربيػػة  
 تالؼ تمسطيني. 5شيرا أف المشروع سيوتر ترص عمؿ ألكير مف م

مشػػروع بعمػػـو  500أكيػػر مػػف  2004وأضػػاؼ أف وكالػػة التعػػاوف والتنسػػيؽ التركيػػة  تيكػػاي أ امػػت منػػ  عػػاـ 
 تمسطيف.

وتي سياؽ مختمؼ  وردا عمى سؤاؿ حوؿ الدعاية السوداء التي بػدأما اإلعػبـ األانبػي حػوؿ عمميػة "،صػف 
 اؿ ااويج أو،مو إف "ال يف لـ يستطيعوا معارضػة العمميػة عمنػا لاػأوا إلػى طػرؽ أخػر   كاإليحػاء  الحيتوف" 

 بأف المدنييف يتـ استهداتهـ".

وأكد وحير الخاراية التركي أف تنظيـ "ب ي د" اإلرمابي لاأ إلى تضػميؿ الػرأي العػاـ مػف خػبؿ نشػر صػور 
أو ات سابةة  واالدعػاء بػأنهـ مػدنيوف  تمػوا خػبؿ عمميػة ومشامد ألشخاص  تموا عمى يد النظاـ السوري تي 

 "،صف الحيتوف".

ولفت إلى أف ببدا تصدت لتمؾ المحاوالت وكشفت عف حةيةة تمؾ الصور  وأف ال يف كانوا  د انخػدعوا بهػا 
 عدلوا عف مو فهـ تيما بعد.

ييف" لػد  محاربػة إرمػابيي "ب ي وأعرب عف است رابه مف ت كير دوؿ وسياسييف بػ "الحفاظ عمى أرواح المػدن
د / ي ب ؾ"  تيمػػا لػػـ يواهػػوا أي تحػػ ير مػػف  لػػؾ الةبيػػؿ خػػبؿ تطهيػػر بػػبدا مسػػاحة ألفػػي كميػػو متػػر مػػف 

ػ مػارس  2016إرمابيي تنظيـ "داعج" بريػؼ محاتظػة حمػب  تػي إطػار عمميػة درع الفػرات  أ،سػطس / تب 
 ي.2017/ ت ار 
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كػػػانوف اليػػػاني المنصػػػـر  عمميػػػة "،صػػػف الحيتػػػوف" ضػػػد الموا ػػػع ينػػػاير /  20ويواصػػػؿ الاػػػيج التركػػػي منػػػ  
العسكرية لتنظيمي "ب ي د" و"داعج" اإلرمابييف شمالي سوريا  مع اتخا  التدابير البحمػة لتانيػب المػدنييف 

 أي أضرار.
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كُت ٌطتهدف املصالحت  وسٍز خارجُت فلططين: ئدراج هىُت على كىائم إلارهاب ألامٍز

 مى أف ببدا "ترتض وتستنكر" الخطوة األمريكيةرياض المالكي شدد ع

 2102\2\3  أنطاليا )تركيا( / مراسمون / األناضول
 ػػػاؿ وحيػػػر الخارايػػػة الفمسػػػطيني ريػػػاض المػػػالكي  إف بػػػبدا "تػػػرتض وتسػػػتنكر"  ػػػرار الواليػػػات المتحػػػدة إدراج 

مػػػف أف الةػػػرار يعػػػد ربػػػيس المكتػػػب السياسػػػي لحركػػػة حمػػػاس إسػػػماعيؿ منيػػػة عمػػػى " ابمػػػة اإلرمػػػاب"  محػػػ را 
 "محاولة إلتشاؿ الاهود الرامية الستكماؿ المصالحة بيف الفمسطينييف".

اػػاء  لػػؾ خػػبؿ مػػؤتمر صػػحفي مشػػترؾ مػػع نظيػػرا التركػػي مولػػود اػػاويج أو،مػػو  السػػبت  عةػػب لةابهمػػا تػػي 
 والية أنطاليا التركية.

لاهود الرامية الستكماؿ المصػالحة بػيف وأشار المالكي إلى أف تو يت ميؿ م ا الخطوة مو "محاولة إلتشاؿ ا
 الفمسطينييف".

واألربعػػػاء الماضػػػي   ػػػاؿ مكتػػػب مرا بػػػة األصػػػوؿ األانبيػػػة بػػػوحارة الخحانػػػة األمريكيػػػة  أوتػػػاؾي  تػػػي بيػػػاف  إف 
 الواليات المتحدة "أضاتت منية إلى الةابمة الخاصة باإلرماب العالمي".

طف والفمسػػطينييف  بعػػد  ػػرار الػػربيس األمريكػػي دونالػػد ترامػػب ويػػأتي مػػ ا الةػػرار تػػي ظػػؿ تػػوتر كبيػػر بػػيف واشػػن
 ديسمبر / كانوف األوؿ الماضي  االعتراؼ بمدينة الةدس المحتمة عاصمة إلسرابيؿ. 6تي 

ويتعرض مف تفرض عميه عةوبات الخحانة األمريكية لتاميد أرصدته تي الواليػات المتحػدة  كمػا ُيحظػر عمػى 
 مؿ معه.المواطنيف األمريكييف التعا

مػػػػف اهػػػػة أخػػػػر   أشػػػػاد المػػػػالكي بأمميػػػػة التنسػػػػيؽ بػػػػيف بػػػػبدا وتركيػػػػا  مبينػػػػا أف األخيػػػػرة تةػػػػدـ دعمػػػػا كػػػػامب 
 لفمسطيف  وأف م ا األمر مهـ بالنسبة إلى الةيادة الفمسطينية.

وأكػػػد أمميػػػة الػػػدور الػػػ ي تؤديػػػه تركيػػػا عمػػػى الصػػػعيد اإلسػػػبمي واإل ميمػػػي والػػػدولي  وخاصػػػة بشػػػأف الةضػػػية 
 سطينية.الفم
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وبيف أنه بحػث مػع اػاويج أو،مػو الةػرار األمريكػي بشػأف الةػدس  وخارطػة الطريػؽ التػي سػيتـ اتباعهػا خػبؿ 
 المرحمة الةادمة  دوف تفاصيؿ عف تمؾ الخارطة.

وأضاؼ: "ستستمر عب تنا ومشاوراتنا مع تركيػا مسػتةبب عمػى أعمػى المسػتويات"  معربػا عػف شػكرا لمحكومػة 
 دعـ المالي ال ي ستةدمه لفمسطيف.التركية حياؿ ال

مميػػوف دوالر  65وحػػوؿ إبػػبغ الواليػػات المتحػػدة وكالػػة ،ػػوث وتشػػ يؿ البابػػيف الفمسػػطينييف  أونػػرواي حاػػب 
مػػػف ميحانيتهػػػػا المخصصػػػػة لمعػػػػاـ الحػػػػالي   ػػػػاؿ المػػػػالكي إف مػػػػ ا الةػػػػرار يهػػػػدؼ إلػػػػى الضػػػػ ط عمػػػػى السػػػػمطة 

 الفمسطينية.

مرحمة الةادمػة رباسػة مامػس "أونػروا"  وأف بػبدا تنسػؽ وتتعػاوف معهػا عػف وأوض  أف تركيا ستتولى خبؿ ال
 كيب تي م ا اإلطار.

مميػوف دوالر مػف  65يناير / كانوف الياني الماضي  أبم ت اإلدارة األمريكية "أونروا" رسػميا حاػب  23وتي 
مشػيرة أف المبمػا المعمػؽ مميونا   60ميحانيتها المخصصة لمعاـ الحالي  تي حيف ستبةي عمى مساعدة بةيمة 

 سينظر تيه مستةبب.
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 "جىفُذًت املىظمت" جلزر الخىجه ملجلظ ألامً والجمعُت العامت لألمم املخحدة والجىائُت الدولُت

طمبػػت مػػف الحكومػػة البػػدء تػػورا بإعػػداد خطػػط ومشػػاريع لخطػػوات تػػؾ ارتبػػاط مػػع االحػػتبؿ اإلسػػرابيمي  -    
 عمى المستويات كاتة

 رارات المركحي بما يشمؿ تعميؽ االعتراؼ بدولة إسرابيؿ لحيف اعتراتهػا  ررت تشكيؿ لانة عميا لتنفي  -    
ل اء  رار ضـ الةدس الشر ية وو ؼ االستيطاف 1967بدولة تمسطيف عمى حدود عاـ   وا 

أكػػدت أف الحةػػوؽ والمصػػال  الوطنيػػة ال تخضػػع لببتػػحاح والمسػػاومة وأف عمػػى اإلدارة األميركيػػة الكػػؼ -   
 تحاح والتهديد واالنحياح األعمى إلسرابيؿعف التعامؿ بم ة االب

شػػابت حممػػة التحػػريض والتشػػويه التػػي تةػػـو بهػػا اإلدارة األميركيػػة مسػػتهدتة الػػربيس والةيػػادة الفمسػػطينية -   
 وتحميمها مسؤولية عدـ استاابتها لممفاوضات

 2102\2\4  -وفا -س عاصمة فمسطين/ رام اهلل القد
تحريػػر الفمسػػطينية التواػػه لمامػػس األمػػف والامعيػػة العامػػة لممػػـ المتحػػدة   ػػررت المانػػة التنفي يػػة لمنظمػػة ال

حيث مف المةرر أف يمةي الػربيس محمػود عبػاس خطابػا أمػاـ مامػس األمػف خػبؿ الشػهر الاػاري  يؤكػد تيػه 
يبػػات المو ػػؼ الفمسػػطيني عمػػػى الةػػانوف الػػدولي والشػػػرعية الدوليػػة  وبمػػا يضػػػمف إنهػػاء االحػػتبؿ اإلسػػػرابيمي 

 .1967مة دولة تمسطيف المستةمة بعاصمتها الةدس الشر ية عمى حدود الرابع مف ححيراف وا  ا

وطمبػػت التنفي يػػة تػػي بيػػاف صػػدر عةػػب ااتماعهػػا  تػػي مةػػر الرباسػػة بػػراـ ا   مسػػاء اليػػـو السػػبت  برباسػػة 
ارتبػػاط  ربػيس دولػة تمسػػطيف محمػود عبػػاس  مػف الحكومػػة البػدء تػػورا بإعػداد الخطػػط والمشػاريع لخطػػوات تػؾ

مػػع سػػمطات االحػػتبؿ االسػػرابيمي عمػػى المسػػتويات السياسػػية واالداريػػة واال تصػػادية واالمنيػػة وعرضػػها عمػػى 
المانة التنفي ية لممصاد ة عميها  بدءا  مف تحديد العب ات األمنية مع الاانب اإلسرابيمي  والتحػرر مػف  يػود 

 تصاد الوطني.اتفاؽ باريس اال تصادي بما يمبي متطمبات النهوض باال 

و ػػررت تشػػكيؿ لانػػة عميػػا لتنفيػػ   ػػرارات المامػػس المركػػحي وبمػػا يشػػمؿ تعميػػؽ االعتػػراؼ بدولػػة إسػػرابيؿ إلػػى 
ل ػػاء  ػػرار ضػػـ الةػػدس الشػػر ية وو ػػؼ االسػػتيطاف  1967حػػيف اعتراتهػػا بدولػػة تمسػػطيف عمػػى حػػدود عػػاـ  وا 
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ات االحػتبؿ ومػد واليػة الةضػاء وعمى أممية وضرورة تحرير ساؿ السكاف وساؿ االراضي مف سيطرة سمط
 الفمسطيني والمحاكـ الفمسطينية عمى اميع المةيميف عمى اراضي دولة تمسطيف تحت االحتبؿ.

كمػػػا  ػػػررت التةػػػدـ مػػػف المحكمػػػة الانابيػػػة الدوليػػػة بطمػػػب إحالػػػة لفػػػت  تحةيػػػؽ  ضػػػابي تػػػي اػػػرابـ االسػػػتيطاف 
دينػػة الةػػدس ومحيطهػػا وتػػي اال،ػػوار الفمسػػطينية والتمييػػح العنصػػري والتطهيػػر العر ػػي الصػػامت الاػػاري تػػي م

ومنػػػاطؽ انػػػوب الخميػػػؿ و،يرمػػػا مػػػف المنػػػاطؽ المحتمػػػة  مػػػف أاػػػؿ مسػػػاءلة ومحاسػػػبة المسػػػؤوليف السياسػػػييف 
والعسػػكرييف واألمنيػػيف اإلسػػرابيمييف وامػػبهـ الػػى العدالػػة الدوليػػة وتةػػا لممػػادة اليامنػػة مػػف نظػػاـ رومػػا لممحكمػػة 

عتبػػر االسػػتيطاف اريمػػة حػػرب ووتةػػا التفا يػػة انيػػؼ الرابعػػة  التػػي تحػػـر عمػػى الدولػػة الانابيػػة الدوليػػة  التػػي ت
 الةابمة باالحتبؿ نةؿ مواطنيها الى االراضي الخاضعة الحتبلها.

وأكػػدت عحمهػػا عمػػى تنفيػػ   ػػرارات المامػػس المركػػحي بػػرتض سياسػػة الػػربيس األمريكػػي دونالػػد ترمػػب الهادتػػة 
رارات الشػرعية الدوليػة لحػؿ الصػػراع  ودعػت االدارة االميركيػة الػى مرااعػػة لطػرح مشػروع أو أتكػار تخػالؼ  ػػ

 سياستها والكؼ عف التعامؿ مع الاانب الفمسطيني بم ة االمبءات.

وشػػػػددت عمػػػػى رتضػػػػها الحػػػػاـح لتهديػػػػدات وتصػػػػريحات ترمػػػػب بػػػػأف الةػػػػدس لػػػػـ تعػػػػد مطروحػػػػة عمػػػػى طاولػػػػة 
عػػودة لطاولػػة المفاوضػػات أو و ػػؼ المسػػاعدات األمريكيػػة المفاوضػػات  وبػػأف الفمسػػطينييف أمػػاـ خيػػاريف إمػػا ال

 عف السمطة الوطنية الفمسطينية

وأكدت أف الحةػوؽ والمصػال  الوطنيػة الفمسػطينية ال تخضػع لببتػحاح والمسػاومة  وأف عمػى اإلدارة االميركيػة 
عمػػػى لمسياسػػػة أف تكػػػؼ عػػػف التعامػػػؿ مػػػع الاانػػػب الفمسػػػطيني بم ػػػة االبتػػػحاح والتهديػػػد وسياسػػػة االنحيػػػاح األ

العدوانيػػة االسػػتيطانية االسػػتعمارية لدولػػة إسػػرابيؿ  كمػػا شػػابت اميػػع المػػحاعـ التػػي وردت تػػي خطػػاب نابػػب 
الػػربيس األمريكػػي مايػػؾ بػػنس أمػػاـ الكنيسػػت اإلسػػرابيمي بشػػأف نةػػؿ السػػفارة األميركيػػة إلػػى الةػػدس  بػػؿ نهايػػة 

اب الكراميػػة ونفػػي الواػػود األصػػيؿ الممتػػد عبػػر العػػاـ المةبػػؿ  ودعػػت االدارة األميركيػػة الػػى التو ػػؼ عػػف خطػػ
 التاريخ لمشعب العربي الفمسطيني تي م ا الببد .
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وشابت المانة التنفي ية حممة التحريض والتشػويه التػي تةػـو بهػا اإلدارة األمريكيػة  مسػتهدتة الػربيس والةيػادة 
هػػػا واسػػػتنكارما لب تحامػػػات اليوميػػػة الفمسػػػطينية وتحميمهػػػا مسػػػؤولية عػػػدـ اسػػػتاابتها لممفاوضػػػات  مؤكػػػدة إدانت

 لايج االحتبؿ  واستباحة مدننا و رانا ومخيماتنا كما ياري اآلف تي محاتظة انيف.

 وتيما يمي نص البياف:

 بياف المانة التنفي ية لُمنظمة التحرير الفمسطينية

بمدينػػػة راـ ا   برباسػػػة  عةػػػدت المانػػػة التنفي يػػػة لمنظمػػػة التحريػػػر الفمسػػػطينية ااتماعػػػا  لهػػػا تػػػي مةػػػر الرباسػػػة
الػػربيس محمػػود عبػػاسع اسػػتمعت تػػي مسػػتهمه إلػػى عػػرض مػػف الػػربيس لمامػػؿ التطػػورات والاهػػود السياسػػية 
والدبموماسػػية التػػي تةػػـو بهػػا الرباسػػة والةيػػادة الفمسػػطينية  لتوضػػي  المو ػػؼ الفمسػػطيني تػػي ضػػوء التػػداعيات 

بالةػػػدس عاصػػػمة لدولػػػة االحػػػتبؿ اإلسػػػرابيمي  ونةػػػؿ الخطيػػػرة التػػػي ترتبػػػت عمػػػى اعتػػػراؼ اإلدارة األميركيػػػة 
السػػػفارة األميركيػػػة مػػػف تػػػؿ أبيػػػب إلػػػى الةػػػدس  ومػػػف أاػػػؿ حشػػػد التأييػػػد العربػػػي واإل ميمػػػي والػػػدولي لممو ػػػؼ 
الفمسػطيني  ميمنػة موا ػػؼ الاامعػة العربيػة ومنظمػػة التعػاوف اإلسػبمي واالتحػػاد األوروبػي واالتحػاد اإلتريةػػي 

دوؿ أمريكػػػا البتينيػػػة والكػػػاريبي  إضػػػاتة إلػػػى موا ػػػؼ روسػػػيا والصػػػيف واليابػػػاف  يػػػـ وحركػػػة عػػػدـ االنحيػػػاح و 
استمعت المانة التنفي ية إلى تةرير  دمه دولة ربػيس الػوحراء الػدكتور رامػي الحمػد ا  حػوؿ موضػوع ااتمػاع 

نػحاع   حيث أكدت معظـ الدوؿ أف ال خيػار لحػؿ ال31/1/2018وال ي عةد تي بروكسؿ بتاريخ  AHLCالػ 
والةػدس الشػر ية عاصػمة لمدولػة الفمسػطينية  و ػد  1967الفمسطيني اإلسرابيمي إال بحؿ الدولتيف عمى حػدود 

يمػػف ربػػيس الػػوحراء مو ػػؼ االتحػػاد األوروبػػي والنػػرويق لرعايتهمػػا لممػػؤتمر  و ػػد تػػـ التأكيػػد عمػػى عةػػد ااتمػػاع 
وخاصػة موضػوع محطػة التحميػة لمبحث تي احتيااات تمسطيف خاصة  طػاع ،ػحة   3/2018تخر تي شهر 

 تي  طاع ،حة وال اح ل حة وال ي سيسامـ تي حؿ مشكمة الكهرباء.

كما أكدت معظـ الدوؿ المانحة عمى ضرورة دعـ االونػروا لحػيف حػؿ مشػكمة البابػيف وتػؽ  ػرارات الشػرعية 
 .2002ومبادرة السبـ العربية تي  194الدولية وخاصة الةرار 

أمػاـ النتػابق التػي توصػؿ لهػا المامػس المركػحي الفمسػطيني تػي دورة انعةػادا األخيػرة  وتو فت تي الو ت نفسه
 منتصؼ كانوف الياني الماضي  وأكدت تي ضوء  لؾ عمى ما يمي:
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رتضػػها الحػػاـح لتهديػػدات وتصػػريحات الػػربيس األمريكػػي دونالػػد ترامػػب بػػأف الةػػدس لػػـ تعػػد مطروحػػة عمػػى -1
ف أمػػػاـ خيػػػاريف إمػػػا العػػػودة لطاولػػػة المفاوضػػػات أو و ػػػؼ المسػػػاعدات طاولػػػة المفاوضػػػات  وبػػػأف الفمسػػػطينيي

األمريكيػػػة عػػػف السػػػمطة الوطنيػػػة الفمسػػػطينية  وأكػػػدت أف الحةػػػوؽ والمصػػػال  الوطنيػػػة الفمسػػػطينية ال تخضػػػع 
لببتػػحاح والمسػػاومة  وأف عمػػى اإلدارة االميركيػػة أف تكػػؼ عػػف التعامػػؿ مػػع الاانػػب الفمسػػطيني بم ػػة االبتػػحاح 

د وسياسػػػة االنحيػػػاح األعمػػػى لمسياسػػػة العدوانيػػػة االسػػػتيطانية االسػػػتعمارية لدولػػػة إسػػػرابيؿ  وأف تحتػػػـر والتهديػػػ
شاعة شػريعة ال ػاب تػي العب ػات بػيف  الةانوف الدولي و رارات الشرعية الدولية  وتبتعد عف ل ة اإلمبءات وا 

 ة إلسرابيؿ.الدوؿ والشعوب  واف تترااع عف  رارما المتعمؽ باالعتراؼ بالةدس عاصم

شػػابت المانػػة التنفي يػػة اميػػع المػػحاعـ التػػي وردت تػػي خطػػاب نابػػب الػػربيس األمريكػػي مايػػؾ بػػنس أمػػاـ -2
الكنيست اإلسرابيمي بشأف نةؿ السفارة األميركية إلى الةدس  بؿ نهاية العاـ المةبؿ  وتبنيػه تػي  لػؾ الخطػاب 

د اسػػتنادا الػػى األسػػاطير وأ اويػػؿ العػػراتيف ومػػا أسػػماا لمروايػػة االسػػرابيمية حػػوؿ تػػاريخ الةػػدس وتػػاريخ مػػ ا الػػبب
بالتةاليػد المشػػتركة الةابمػػة عمػى نفػػي تػػاريخ وحضػػارة مػ ا الػػببد منػػ  عهػػود الكنعػانييف والعهػػدة العمريػػة وحتػػى 
يومنػػا مػػ ا  ودعػػت االدارة األميركيػػة الػػى التو ػػؼ عػػف خطػػاب الكراميػػة ونفػػي الواػػود األصػػيؿ الممتػػد عبػػر 

 العربي الفمسطيني تي م ا الببد.التاريخ لمشعب 

شػػػابت المانػػػة التنفي يػػػة حممػػػة التحػػػريض والتشػػػويه التػػػي تةػػػـو بهػػػا اإلدارة األميركيػػػة  مسػػػتهدتة الػػػربيس -3
والةيادة الفمسطينية وتحميمها مسػؤولية عػدـ اسػتاابتها لممفاوضػات  لتبريػر إاراءاتهػا التعسػفية والعةابيػة بحػؽ 

 ر مشروعها التصفوي لمةضية الفمسطينية.الشعب الفمسطيني و،طاء لتمري

إف المانة التنفي ية إ  تديف التطاوؿ السياسي لمندوبة الواليات المتحدة األميركيػة  ومبعػويي اإلدارة األمريكيػة 
وتفومػػاتهـ العنصػػرية  وتؤكػػد تمسػػكها بعمميػػة السػػبـ الةابمػػة عمػػى أسػػاس الشػػرعية الدوليػػة  وبمػػا يػػؤدي لةيػػاـ 

 ية المستةمة عمى حدود الرابع مف ححيراف وعاصمتها الةدس الشر ية.الدولة الفمسطين

أكػػدت المانػػة التنفي يػػة تػػي ضػػوء مػػ ا الموا ػػؼ بػػأف اإلدارة االميركيػػة  ػػد عحلػػت نفسػػها عػػف الةيػػاـ بػػدور -4
الوسيط النحيه ولـ تعد مؤممة لرعاية أية عممية سياسية لتسوية الصراع  ودعت إلػى عةػد مػؤتمر دولػي كامػؿ 

اإلسػػرابيمي والةضػػية  –بحيات عمػػى اسػػاس  ػػرارات الشػػرعية الدوليػػة  ات الصػػمة بالصػػراع الفمسػػطيني الصػػ
الفمسطينية  وتشكيؿ إطار دولي لرعاية مفاوضات السبـ بيف الاانبيف الفمسػطيني واالسػرابيمي ينهػي الرعايػة 
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وتػؽ تليػات متفػؽ عميهػا واػدوؿ األميركية األحادية لممفاوضات ويعمؿ عمى تطبيؽ  رارات الشػرعية الدوليػة  
حمنػػػي لتنفيػػػ ما بهػػػدؼ التوصػػػؿ الػػػى تسػػػوية شػػػاممة ومتواحنػػػة لمصػػػراع اسػػػتنادا  لةػػػرارات الشػػػرعية الدوليػػػة  ات 
الصمة وبما يوتر األمف واالستةرار لاميع شعوب ودوؿ المنطةة بما تيها دولػة تمسػطيف عمػى اميػع اراضػيها 

 ة الةدس العاصمة االبدية لدولة وشعب تمسطيف.وتي الةمب منها مدين 1967المحتمة بعدواف 

أعربػػػت المانػػػة التنفي يػػػة تػػػي ااتماعهػػػا عػػػف تةػػػديرما العػػػالي لموا ػػػؼ اميػػػع الػػػدوؿ والةػػػو  والمؤسسػػػات -5
والمنظمػػػػات الدوليػػػػة  التػػػػي عبػػػػرت عػػػػف رتضػػػػها لةػػػػرار االدارة االميركيػػػػة االعتػػػػراؼ بالةػػػػدس عاصػػػػمة لدولػػػػة 

االميركية مف تػؿ ابيػب الػى مدينػة الةػدس المحتمػة ودعػت االدارة االميركيػة  االحتبؿ االسرابيمي ونةؿ السفارة
الى الترااع عف  رارما ويمنت عاليا حركة التضامف الدولي الواسعة مع الشعب الفمسطيني والتي عبرت عػف 
 نفسػػػها بمظػػػامرات التأييػػػد ،يػػػر المسػػػبو ة لمحةػػػوؽ الوطنيػػػة الفمسػػػطينية المشػػػروعة تػػػي عواصػػػـ العػػػالـ ومدنػػػه
الربيسػػية بمػػا تيهػػا داخػػؿ الواليػػات المتحػػدة االميركيػػة نفسػػها وواهػػت التحيػػة لمهبػػة الاماميريػػة ألبنػػاء الشػػعب 
الفمسػػطيني تػػي الػػوطف وتػػي مخيمػػات الماػػوء والشػػتات وبمػػداف المهاػػر والتػػي أكػػدت عمػػى انتمػػابهـ األصػػيؿ 

كانتهػا السياسػية والتاريخيػة والروحيػة واستعداداتهـ العاليػة لتةػديـ ال ػالي والنفػيس دتاعػا عػف عروبػة الةػدس وم
 باعتبارما العاصمة االبدية لدولة تمسطيف.

كما ادانت المانة التنفي ية الموا ػؼ التػي تصػدر عػف االدارة األميركيػة وتػدعو الػى تصػفية خػدمات وكالػة -6
لػى الحفػاظ ،وث وتش يؿ البابيف الفمسطينييف  اونػرواي  ورحبػت تػي الو ػت نفسػه بمو ػؼ الوكالػة  ودعػت ا

ي الصػػادر عػػف الامعيػػة العامػػة لممػػـ 302عمػػى دورمػػا ومكانتهػػا وتةػػا لمتفػػويض الممنػػوح لهػػا بمواػػب الةػػرار  
المتحػػدة  وحػػ رت مػػف العوا ػػب الكارييػػة المترتبػػة عمػػى مو ػػؼ اإلدارة االميركيػػة مػػف  ضػػية البابػػيف ودعػػت 

لسياسػػػية واإلنسػػػانية وتمكينهػػا مػػػف مواصػػػمة الماتمػػع الػػػدولي الػػى تػػػوتير متطمبػػػات  يػػاـ الوكالػػػة بمسػػؤولياتها ا
تةػػديـ خػػدماتها لبابػػيف الفمسػػطينييف تػػي الػػوطف وبمػػداف الشػػتات تػػي اميػػع الماػػاالت وخاصػػة تػػي  طاعػػات 
التعمػػػيـ والصػػػحة والرعايػػػة االاتماعيػػػة و،يرمػػػا وضػػػرورة إطػػػبؽ حممػػػة دوليػػػة لامػػػع األمػػػواؿ االحمػػػة لت طيػػػة 

خػػػػدماتها إلػػػػى حػػػػيف التوصػػػػؿ الػػػػى حػػػػؿ عػػػػادؿ لةضػػػػية البابػػػػيف  العاػػػػح تػػػػي مواحنتهػػػػا وتمكينهػػػػا مػػػػف تةػػػػديـ
 .194الفمسطينييف وتةا لمةرار األممي ر ـ 
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تو فت المانة التنفي ية أماـ المخططات االستيطانية التي ياري تنفي ما بشكؿ متسارع تي الضػفة ال ربيػة -7
ا االسػػػتعمارية  التػػػي وبخاصػػػة تػػػي المنػػػاطؽ المصػػػنفة  جي وحػػػ رت حكومػػػة نتنيػػػامو مػػػف عوا ػػػب مخططاتهػػػ

تسػػتهدؼ اسػػتيعاب أعػػداد إضػػاتية مػػف المسػػتوطنيف  وخاصػػة تػػي منطةػػة األ،ػػوار الفمسػػطينية المحتمػػة عبػػر 
تةػػػديـ إ،ػػػػراءات ماليػػػػة ضػػػػخمة لتشػػػايع االسػػػػرابيمييف عمػػػػى االنتةػػػػاؿ الػػػى مسػػػػتوطناتها  وتحويػػػػؿ أمػػػػواؿ إلػػػػى 

نات  كمػػػا حػػػ رت المسػػػتويات السياسػػػية الماػػػالس االسػػػتيطانية تػػػي المنطةػػػة  مػػػف أاػػػؿ توسػػػيع تمػػػؾ المسػػػتوط
والةضابية االسرابيمية مف االخطار والتداعيات المترتبة عمى تشريع مصادرة أراضي تمسطينية بممكية خاصػة 
أو تمػػػػؾ التػػػػي تةػػػػع تحػػػػت الواليػػػػة الةانونيػػػػة لدولػػػػة تمسػػػػطيف تحػػػػت االحػػػػتبؿ  بػػػػحعـ االحتيااػػػػات العامػػػػة تػػػػي 

هػػػػا إصػػػػدار المحكمػػػػة العميػػػػا اإلسػػػػرابيمية  ػػػػرارا يتػػػػي  لممسػػػػتوطنيف المسػػػػتوطنات ،يػػػػر الشػػػػرعية  وأكػػػػدت إدانت
االسػػػتيبء عمػػػى أراضػػػي تمسػػػطينية خاصػػػة  بادعػػػاء أنهػػػـ "اػػػحء مػػػف السػػػكاف المحميػػػيف" تػػػي الضػػػفة ال ربيػػػة 

 المحتمة.

أدانػػت المانػػة التنفي يػػة سياسػػة التهويػػد والتمييػػح العنصػػري والتطهيػػر العر ػػي ومػػدـ البيػػوت  التػػي تمارسػػها -8
كومػػة االحػػتبؿ ضػػد المػػواطنيف الفمسػػطينييف تػػي الةػػدس الشػػر ية المحتمػػة  وحػػ رت مػػف األخطػػار المترتبػػة ح

عمى ترض ضرابب بمبات مبييف الدوالرات عمى الكنابس والمؤسسات التابعة لها صحيا  وتعميميػا  وماتمعيػا  
ةػػػدس ومنػػػاطؽ األ،ػػػوار تػػػي الةػػػدس وعمػػػى أوامػػػر التهايػػػر  التػػػي تسػػػتهدؼ التامعػػػات البدويػػػة تػػػي محػػػيط ال

الفمسػػطينية  ودعػػت دوؿ العػػالـ الػػى التػػدخؿ والضػػ ط عمػػى حكومػػة اسػػرابيؿ لمحيمولػػة دوف ترحيػػؿ المػػواطنيف 
مف م ا التامعات بهدؼ اسػتكماؿ احػد اكيػر مشػاريع االسػتيطاف والتهويػد خطػورة مػف خػبؿ مواصػمة العمػؿ 

االسػتيطاني الكبيػر بالسػيطرة عمػى كامػؿ  لتكػريس مشػروعها E1بالمخطط االستيطاني المعػروؼ تػي منطةػة 
 محيط الةدس المحتمة وتةطيع أوصاؿ الضفة.

وتؤكػػػد المانػػػة التنفي يػػػة عمػػػى إدانتهػػػا واسػػػتنكارما لب تحامػػػات اليوميػػػة لاػػػيج االحػػػتبؿ  واسػػػتباحة مػػػدننا -9
كمػػا اػر  تػػي  و رانػا ومخيماتنػػا كمػا ياػػري اآلف تػي محاتظػػة انػيف ومخيمهػػا الصػامد  واإلعػػدامات الميدانيػة

صابة عدد مف أبناء شعبنا اليـو تػي بػر يف  ضػاء انػيف وتطويةهػا ومػدـ  تصفية الشهيد محمد كماؿ ارار  وا 
عاـ ليث أبو نعيـ تي بمدة الم ير  ضػاء راـ  14البيوت وتشريد أبناء شعبنا  متراتةا مع استشهاد الطفؿ ابف 
عة تػػوتير الحمايػػة الدوليػػة أمػػاـ مػػ ا الاػػرابـ  و يػػاـ ا  الػػ ي تػػـ تصػػفيته أمػػاـ بيتػػه  األمػػر الػػ ي يتطمػػب سػػر 



 

 19فلططُيُتشــــإون 
 

الماتمػػع الػػدولي بمحاسػػبة ومحاكمػػة االحػػتبؿ عمػػى مػػ ا الاػػرابـ المسػػتمرة ضػػد أبنػػاء شػػعبنا البطػػؿ  واإلحالػػة 
 الفورية لممفات م ا الارابـ إلى المحكمة الانابية الدولية.

األخيرة  ررت المانة التنفي ية التواه لمامػس  تي ضوء  لؾ وتنفي ا لةرارات المامس المركحي تي دورته-10
األمف والامعيػة العامػة لممػـ المتحػدة  حيػث مػف المةػرر أف يةػـو الػربيس محمػود عبػاس بإلةػاء خطػاب أمػاـ 
مامػس األمػػف خػبؿ الشػػهر الاػػاري يؤكػد تيػػه عمػى يبػػات المو ػػؼ الفمسػطيني عمػػى الةػانوف الػػدولي والشػػرعية 

الحػػتبؿ اإلسػػرابيمي وا  امػػة دولػػة تمسػػطيف المسػػتةمة بعاصػػمتها الةػػدس الشػػر ية الدوليػػة  وبمػػا يضػػمف إنهػػاء ا
 2016لمعػاـ  2334. وطالبػت دوؿ العػالـ تطبيػؽ  ػرار مامػس األمػف 1967عمػى حػدود الرابػع مػف ححيػراف 

ي و رارات مف أاؿ دتع اسرابيؿ الى احتراـ التحاماتها باعتبارما الةوة الةابمة باالحتبؿ واالمتياؿ لمةانوف الدول
الشرعية الدولية ميمنيف ما  اـ به البرلماف الدنماركي به ا الخصوص  وك لؾ تػوتير الحمايػة الدوليػة لمشػعب 
الفمسطيني وتمكيف دولة تمسػطيف مػف الحصػوؿ عمػى العضػوية الكاممػة تػي األمػـ المتحػدة. كمػا  ػررت التةػدـ 

ي تػػي اػػرابـ االسػػتيطاف والتمييػػح العنصػػػري مػػف المحكمػػة الانابيػػة الدوليػػة بطمػػب إحالػػة لفػػػت  تحةيػػؽ  ضػػاب
والتطهيػػػر العر ػػػي الصػػػامت الاػػػاري تػػػي مدينػػػة الةػػػدس ومحيطهػػػا وتػػػي اال،ػػػوار الفمسػػػطينية ومنػػػاطؽ انػػػوب 
الخميؿ و،يرما مف المناطؽ المحتمة  مف أاؿ مساءلة ومحاسػبة المسػؤوليف السياسػييف والعسػكرييف واألمنيػيف 

لدوليػػة وتةػػا لممػػادة اليامنػػة مػػف نظػػاـ رومػػا لممحكمػػة الانابيػػة الدوليػػة  التػػي اإلسػػرابيمييف وامػػبهـ إلػػى العدالػػة ا
تعتبػػر االسػػتيطاف اريمػػة حػػرب ووتةػػا التفا يػػة انيػػؼ الرابعػػة  التػػي تحػػـر عمػػى الدولػػة الةابمػػة بػػاالحتبؿ نةػػؿ 

 مواطنيها إلى األراضي الخاضعة الختبلها.

لمركػػػحي الفمسػػػطيني تػػػي دورة انعةػػػادا األخيػػػرة  وأكػػػدت تو فػػػت المانػػػة التنفي يػػػة أمػػػاـ  ػػػرارات المامػػػس ا-11
عحمها عمى تنفي  تمؾ الةرارات بػرتض سياسػة الػربيس ترامػب الهادتػة لطػرح مشػروع أو أتكػار تخػالؼ  ػرارات 
الشرعية الدولية لحؿ الصراع  ودعت االدارة االميركية الى مرااعة سياستها والكؼ عف التعامؿ مػع الاانػب 

مػػػبءات وأكػػػدت تػػػي الو ػػػت نفسػػػه عمػػػى ضػػػرورة إل ػػػاء  ػػػرار الكػػػون رس باعتبػػػار منظمػػػة الفمسػػػطيني بم ػػػة اال
  و رار وحارة الخاراية األميركيػة بػإ،بؽ مكتػب مفوضػية 1987التحرير الفمسطينية منظمة إرمابية من  عاـ 

  و ػػػرار وحارة الماليػػػة األميركيػػػة بوضػػػع ربػػػيس المكتػػػب السياسػػػي 17/11/2017ـ.ت.ؼ تػػػي واشػػػنطف تػػػي 
 حركة حماس   إسماعيؿ منية عمى  ابمة اإلرمابي.ل
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أكػػدت المانػػة التنفي يػػة عمػػى  ػػرار المامػػس المركػػحي بػػأف الفتػػرة االنتةاليػػة التػػي نصػػت عميهػػا االتفا يػػات -12
المو عة تػي أوسػمو  والةػامرة  وواشػنطف  بمػا انطػوت عميػه مػف التحامػات لػـ تعػد  ابمػة نتياػة لتنكػر الحكومػة 

ؿ ما ترتب عميها مف التحامات وتةا  لبتفا ػات  وطمبػت عمػى أسػاس  لػؾ مػف الحكومػة البػدء اإلسرابيمية لمام
تػػػورا بإعػػػػداد الخطػػػط والمشػػػػاريع لخطػػػوات تػػػػؾ ارتبػػػاط مػػػػع سػػػمطات االحػػػػتبؿ االسػػػرابيمي عمػػػػى المسػػػػتويات 

مػػػف تحديػػػد  السياسػػػية واالداريػػػة واال تصػػػادية واالمنيػػػة وعرضػػػها عمػػػى المانػػػة التنفي يػػػة لممصػػػاد ة عميها بػػػدءا  
العب ػػات األمنيػػة مػػع الاانػػب اإلسػػرابيمي  والتحػػرر مػػف  يػػود اتفػػاؽ بػػاريس اال تصػػادي بمػػا يمبػػي متطمبػػات 
عطػػاء األولويػػة  النهػػوض باال تصػػاد الػػوطني  والتحػػرر مػػف تبعػػات الػػربط الةسػػري مػػع اال تصػػاد اإلسػػرابيمي وا 

ة مػػػع الػػػدوؿ العربيػػػة واإلسػػػبمية والػػػدوؿ لمنهػػػوض باال تصػػػاد الػػػوطني ودعػػػـ العب ػػػات اال تصػػػادية والتااريػػػ
الصػػديةة ودوؿ االتحػػاد األوروبػػي. وتػػي الو ػػت نفسػػه تحػػريـ تػػداوؿ السػػمع المنتاػػة تػػي المسػػتوطنات وتوسػػيع 
نطػػػاؽ مةاطعػػػة المنتاػػػات االسػػػرابيمية بتػػػوتير بػػػدابؿ لهػػػا مػػػف المنتاػػػات الوطنيػػػة ومنتاػػػات البمػػػداف العربيػػػة 

 واألانبية الصديةة.

نػة التنفي يػة عػف تصػميمها عمػى تحةيػػؽ إحالػة أسػباب االنةسػاـ وتحةيػؽ المصػالحة مػف خػػبؿ عبػرت الما-13
  والعمؿ عمى تػوتير كػؿ المتطمبػات الضػرورية 2017وتخرما  2011تنفي  كاتة االتفا يات المو عة من  عاـ 

ياتها طبةػا  إلنااحها  وتي مةدمة  لؾ تمكيف حكومة الوتاؽ الوطني الفمسػطيني مػف ممارسػة مهامهػا وصػبح
 لمةانوف األساسي.

انسااما مع  رارات المامس المركحي الفمسطيني  ررت المانة التنفي ية تي ااتماعها تشػكيؿ لانػة عميػا -14
لتنفي   رارات المامس المركحي وبما يشمؿ تعميػؽ االعتػراؼ بدولػة إسػرابيؿ إلػى حػيف اعتراتهػا بدولػة تمسػطيف 

ل ػػاء  ػػرار ضػػـ 1967عمػػى حػػدود عػػاـ  الةػػدس الشػػر ية وو ػػؼ االسػػتيطاف وعمػػى أمميػػة وضػػرورة تحريػػر  وا 
سػػػػاؿ السػػػػكاف وسػػػػاؿ االراضػػػػي مػػػػف سػػػػيطرة سػػػػمطات االحػػػػتبؿ ومػػػػد واليػػػػة الةضػػػػاء الفمسػػػػطيني والمحػػػػاكـ 
الفمسػػطينية عمػػى اميػػع المةيمػػيف عمػػى اراضػػي دولػػة تمسػػطيف تحػػت االحػػتبؿ وطمبػػت مػػف الحكومػػة ووحاراتهػػا 

داراتها اهة االختصاص البد ء بإعداد الدراسات والمشػاريع والمةترحػات لمشػروع بػ لؾ بخطػوات تفضػي الػى وا 
 .1967تمكيف دولة تمسطيف مف ممارسة سيادتها عمى أراضيها المحتمة بعدواف ححيراف 
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واهػػت المانػػة التنفي يػػة التحيػػة لمحركػػة الوطنيػػة األسػػيرة ودانػػت سياسػػة االممػػاؿ الطبػػي  التػػي تمارسػػها -15
رابيمية ومػػا يترتػػب عميهػػا مػػف اػػرابـ بحػػؽ االسػػر  ودعػػت تػػي الو ػػت نفسػػه الماتمػػع مصػػمحة السػػاوف االسػػ

الػػدولي ومنظمػػات حةػػوؽ االنسػػاف ومنظمػػات حةػػوؽ الطفػػؿ الػػى التػػدخؿ لو ػػؼ االسػػتخداـ االسػػرابيمي المفػػرط 
طبؽ سراحهـ وتي مةدمتهـ األسيرة الباسمة عهد التميمي.  تي اعتةاؿ االطفاؿ الفمسطينييف وا 

تماعها نعت المانة التنفي ية الةابد الوطني ،ساف الشكعة عضو المانة التنفي ية لمنظمة التحريػر تي اا-16
الفمسػطينية  الػ ي انتةػؿ إلػى اػوار ربػه مسػاء الخمػػيس الماضػي  بعػد مسػيرة كفػاح حاتمػة بالعطػاء تػي خدمػػة 

عة بالػدعاء بػأف يت مػد ا  وطنه تمسطيف ومدينته نابمس وتةدمت مف عابمة الفةيد الكبيػر بػأحر التعػاحي مشػفو 
 الفةيد بواسع رحمته ويدخمه تسي  اناته ويمهـ  ويه وأبناء شعبنا اميؿ الصبر وحسف العحاء.
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 غشة حطخعد لحزب خالل أًام

 2102\2\4الحياة   محمد يونس  -فتحي صّباح ، رام اهلل  -غزة 
وتصػػابؿ المةاومػػة الفمسػػطينية تسػػتعد لحػػرب إسػػرابيمية عمػػى  طػػاع ،ػػحة « حمػػاس»أف حركػػة « الحيػػاة»عممػػت 

خبؿ الساعات أو األياـ الةميمة المةبمة. كمػا عممػت أف الةيػادة الفمسػطينية تمةػت تي المبة  95تتو عها بنسبة 
حػػؿ »  وعمػػى «مدينػػة  ػػدس اديػػدة لمفمسػػطينييف»تفاصػػيؿ الخطػػة األميركيػػة لمسػػبـ  التػػي تػػنص عمػػى إ امػػة 

   وطرح الربيس الفمسطيني رؤية بديمة عنها رتضتها اإلدارة األميركية.«إنساني لبابيف

تػي ،ػحة يحيػى « حمػاس»ادر تمسطينية مويوؽ بها عف  يادات مف تصابؿ مختمفة  أبرحما ربيس ونةمت مص
السػػنوار  تو عهػػا أف تسػػت ؿ إسػػرابيؿ المنػػاورات العسػػكرية التػػي سػػتاريها تػػي الانػػوب  وأف تشػػف حربػػا  عمػػى 

تػػي المبػػة  95تػػي ،ػػحة  أف لػػد  السػػنوار والفصػػابؿ تو عػػات بنسػػبة تحيػػد عمػػى « الحيػػاة»الةطػػاع. وكشػػفت لػػػ 
بةػػػرب شػػػف عػػػدواف إسػػػرابيمي عمػػػى الةطػػػاع  تحامنػػػا  مػػػع منػػػاورات تبػػػدأ ،ػػػدا  وتشػػػارؾ تيهػػػا الوحػػػدات المةاتمػػػة 

وبةيػػػػة الفصػػػػػابؿ  « حمػػػػاس»اإلسػػػػرابيمية كاتػػػػة  البريػػػػة والاويػػػػة والبحريػػػػة  و ػػػػوات أميركيػػػػة. وأوضػػػػحت أف 
كمػػػا نشػػػرت الحركػػػة حػػػوااح  خصوصػػػا  المسػػػمحة  أعمنػػػت أعمػػػى دراػػػات االسػػػتنفار  وأخمػػػت معظػػػـ مةارمػػػا 

 شرطية وأمنية عمى امتداد الةطاع خبؿ األياـ الةميمة الماضية  تحسبا  ألي طارئ أمني أو عسكري.

تػػػي راـ ا  تفاصػػػيؿ « الحيػػػاة»وتػػػأتي مػػػ ا التةػػػديرات تػػػي و ػػػت كشػػػؼ ديبموماسػػػي ،ربػػػي رتيػػػع المسػػػتو  لػػػػ 
طػػة إلػػى الاانػػب الفمسػػطيني عبػػر طػػرؼ يالػػث  تريػػؽ السػػبـ األميركػػي نةػػؿ الخ»  و ػػاؿ إف «صػػفةة الةػػرف»

وأبم ه بػأف إسػرابيؿ بن ػت مدينػة  ػدس خاصػة بهػا مػف خػبؿ تطػوير ماموعػة  ػر   وبنػاء أحيػاء اديػدة  وأنػه 
مػػف منػػػا اػػاءت تكػػػرة أف تكػػوف عاصػػػمة »وأضػػػاؼ: «. يمكػػف الفمسػػػطينييف تعػػؿ الشػػػيء  اتػػه  وبنػػػاء  دسػػهـ

 «.ي الةدسالدولة الفمسطينية تي بمدة أبو ديس بضواح

ووتؽ المصدر  تنص الخطة عمى نةؿ األحياء والضواحي والةر  العربيػة التػي ال تواػد تيهػا بػؤر اسػتيطانية 
إلػػػى الاانػػػب الفمسػػػطيني  وا  امػػػة ممػػػر لمفمسػػػطينييف إلػػػى المسػػػاد األ صػػػى  وتػػػوتير حػػػؿ إنسػػػاني لبابػػػيف 

 أونرواي تي تترة حمنية محددة.«  وكالة األمـ المتحدة ل وث وتش يؿ البابيف»الفمسطينييف  وحؿ 

وأوض  ديبموماسي ،ربػي رتيػع المسػتو  أف الخطػة تةتػرح حػب  انتةاليػا  يتميػؿ تػي إ امػة دولػة تمسػطينية عمػى 
نحو نصؼ مساحة الضفة وكامؿ  طاع ،حة  وبعض أحيػاء الةػدس و رامػا  مػع بةػاء البمػدة الةديمػة واألحيػاء 
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و ػػاؿ إف «. الةػػدس اإلسػػرابيمية»ابػػؿ الحيتػػوف  ضػػمف مػػا يسػػمى المحيطػػة بهػػا  ميػػؿ سػػمواف والشػػيخ اػػراح و 
إسرابيؿ استعدت لمتناحؿ عف األحيػاء المكتظػة لتكػوف اػحءا  مػف الةػدس الفمسػطينية  ميػؿ بيػت حنينػا وشػعفاط 

 ومخيمها وراس خميس وكفر عةب و،يرما.

حػػدود والمسػػتوطنات واألمػػف ووتػػؽ الخطػػة  التػػي يةػػوؿ مسػػؤولوف أميركيػػوف إنهػػا تػػي المراحػػؿ األخيػػرة  تػػإف ال
سػػػتظؿ تحػػػت السػػػيطرة اإلسػػػرابيمية  لكػػػف سػػػيتـ التفػػػاوض عميهػػػا بعػػػد إ امػػػة الدولػػػة الفمسػػػطينية التػػػي سػػػتحظى 

سرابيؿ والعالـ.  باعتراؼ أميركا وا 

وكشػؼ مسػػؤوؿ ،ربػػي أف الػػربيس محمػػود عبػاس  ػػّدـ رؤيػػة بديمػػة إلػػى الاانػب األميركػػي  مػػف خػػبؿ الطػػرؼ 
عمػػػى مراحػػػؿ  مػػػع تبػػػادؿ أراض  يسػػػم   1967امػػػة دولػػػة تمسػػػطينية عمػػػى حػػػدود عػػػاـ اليالػػػث  تػػػنص عمػػػى إ 

طمػب عبػاس أف يػتـ االتفػاؽ عمػى الحػدود أوال  تػي مةابػؿ »إلسرابيؿ بضػـ الكتػؿ االسػتيطانية الربيسػة. و ػاؿ: 
  إال أف الاانػب األميركػي رتػض العػرض الفمسػطيني عمػى «المواتةة عمػى إ امػة دولػة تمسػطينية عمػى مراحػؿ

 ػاؿ األميركيػوف لمفمسػطينييف: إمػا أف تأخػ وا الخطػة »اعتبار أف الخطة لمتطبيؽ وليست لمتفاوض. وأوضػ : 
 «.كما مي أو أف تتركوما كما مي

وردا  عمػػػػػى تصػػػػػريحات المسػػػػػؤوليف األميػػػػػركييف األخيػػػػػرة تػػػػػي شػػػػػأف رتػػػػػض الاانػػػػػب الفمسػػػػػطيني العػػػػػودة إلػػػػػى 
مػػػ ا المػػػحاعـ ال تعػػػدو كونهػػػا »أبػػػو ردينػػػة تػػػي بيػػػاف إف  المفاوضػػػات   ػػػاؿ النػػػاطؽ الرباسػػػي الفمسػػػطيني نبيػػػؿ

نؤكػد أننػا لػـ نػرتض أي عػرض يهػدؼ إلػى تطبيػؽ حػؿ »وأضػاؼ: «. تحريضا  مفضوحا  وأ واال  ،ير مسؤولة
الػػػػدولتيف  ولػػػػـ نػػػػرتض التفػػػػاوض مبػػػػدبيا ... نتمسػػػػؾ بمفاوضػػػػات اػػػػادة طريةػػػػا  لموصػػػػوؿ إلػػػػى إ امػػػػة الدولػػػػة 

  ومػػ ا مػػا أكػػدا الػػربيس عبػػاس تػػي خطابػػه أمػػاـ المامػػس 1967حػػدود  الفمسػػطينية وعاصػػمتها الةػػدس عمػػى
 «.المركحي  وتي لةابه األخير مع وحراء خاراية االتحاد األوروبي تي بروكسيؿ

عنػػػدما »و ػػػاؿ: «. المفاوضػػػات الاػػػادة تتطمػػػب أوال  أف ُيػػػؤمف الطػػػرؼ اآلخػػػر بحػػػؿ الػػػدولتيف»وشػػػدد عمػػػى أف 
مفاوضات  لـ يكف  لؾ خرواا  عف التحامنػا بهػا كسػبيؿ لتحةيػؽ السػبـ مػع طالبنا بآلية دولية اديدة لرعاية ال

 «.اإلسرابيمييف
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ع جصفُت كضُت فلططين12الحُت لـ"عزبي  ": ضىفشل كافت مشاَر

 أكد أف أمريكا تسعى لحسـ الممفات المهمة والمركحية

 2102\2\4  أحمد صقر -20عربي -غزة
دعا  يادي بارح تي حركة المةاومة اإلسبمية "حماس"  إلى "حشد الطا ػات ومحاصػرة السػفارات الصػهيونية 

ريكيػػػة تػػػي العواصػػػـ العربيػػػة واإلسػػػبمية ردا عمػػػى الةػػػرارات األمريكيػػػة األخيػػػرة بشػػػأف الةػػػدس  مؤكػػػدا أف واألم
الشػػعب الفمسػػطيني سػػيعمؿ عمػػى إتشػػاؿ كاتػػة مشػػاريع الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة التػػي تهػػدؼ إلػػى تصػػفية 

 الةضية الفمسطينية.

 تصفية الةضية

لحيػػػػػة  أف "االحػػػػػتبؿ اإلسػػػػػرابيمي ومػػػػػف خمفػػػػػه اإلدارة وأوضػػػػػ  عضػػػػػو المكتػػػػػب السياسػػػػػي لػػػػػػ"حماس" خميػػػػػؿ ا
 األمريكية  تحاوؿ أف تحسـ الةضايا الكبيرة تي الةضية الفمسطينية  المتميمة باألرض واإلنساف والمةدسات".

"  إلػػػى أف أمريكػػػا تت اضػػػى عػػػف االسػػػتيطاف الػػػ ي يأكػػػؿ األرض  21ولفػػػت تػػػي مةابمػػػة خاصػػػة مػػػع "عربػػػي
 سطينييف ال يف يميموف اإلنساف الفمسطيني".وترتض عودة البابيف الفم

و ػػػػاؿ الحيػػػػة إف اإلدارة األمريكيػػػػة تحػػػػاوؿ بشػػػػتى الطػػػػرؽ أف تسػػػػند الةػػػػدس لبحػػػػتبؿ  مؤكػػػػدا أف "كػػػػؿ مػػػػ ا 
المحاوالت التي تستهدؼ  مػب واسػد ومحػور ارتكػاح الةضػية الفمسػطينية  سػتبوء بالفشػؿ أمػاـ صػخرة صػمود 

 الشعب الفمسطيني".

تشػاؿ وأضاؼ: "نحف كش عب ومةاومة وكحركة حماس  سنبةى نعمػؿ بكػؿ اهػد لمةاومػة االحػتبؿ  ورتػض وا 
كؿ مشاريع تصفية الةضية الفمسطينيةع سواء سميت صػفةة الةػرف  أو الػوطف البػديؿ  أو السػبـ اال تصػادي 
 أو سػػميت المشػػروع اإل ميمػػي"  و ػػػاؿ: "ولطالمػػا أتشػػؿ شػػػعبنا عمػػى صػػخرة صػػػمودا ويباتػػه مشػػاريع التػػػوطيف

 السابةة".

ونبػػػه الةيػػػادي البػػػارح  إلػػػى أف مػػػا تتعػػػرض لػػػه مدينػػػة الةػػػدس المحتمػػػة اليػػػـو  "ليسػػػت مػػػي المػػػرة األولػػػى التػػػي 
يستهدتها تيها االستعمار واالستيطاف والظالموف  بؿ طالت المدينة المةدسة مف  بػؿ عواصػؼ كبيػرة  وبةيػت 
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نة واألمريكػػػاف  وسػػػيبةى شػػػعبنا صػػػاحب الةػػػدس و مػػػب ال ػػػحاة  وسػػػتبةى الةػػػدس ويػػػ مب ال ػػػحاة مػػػف الصػػػهاي
 الةضية والمةدسات".

 طرد السفراء

وحػػوؿ الػػدعوات التػػي تنطمػػؽ مػػف منػػا ومنػػاؾ لحيػػارة الةػػدس والمسػػاد األ صػػى تػػي ظػػؿ االحػػتبؿ   ػػاؿ: "بػػدال 
مف دعوة األمة العربية واإلسبمية بأف تأتي إلى المسػاد األ صػى تحػت حػراب االحػتبؿ  تػإف المطمػوب أف 

شد كؿ الةو   لػدعـ الشػعب الفمسػطيني تػي الةػدس سياسػيا وماليػا وأمنيػا  والعمػؿ عمػى تيبيػت المػواطف يتـ ح
نةاؽ األمواؿ والمميارات عمى  لؾ".  المةدسي وا 

وأوضػػػػ  أنػػػػه "ال يعةػػػػؿ أف نتػػػػرؾ المةدسػػػػييف وننفػػػػؽ عمػػػػيهـ الفتػػػػات  واالحػػػػتبؿ الصػػػػهيوني يػػػػأتي بمميػػػػارات 
 ة".الدوالرات لتهويد المدينة المةدس

وشدد الحية  عمى ضرورة العمؿ عمى "استنهاض األمػة لػرتض االعتػراؼ بػاالحتبؿ وسػحب السػفراء"  التتػا 
إلػى أنػػه "لػػيس مػػف المطمػوب منػػا كفمسػػطينييف أف نطػػالبهـ بػػاالعتراؼ أو بػالتطبيع مػػع االحػػتبؿ  عبػػر بعػػض 

 األصوات الفمسطينية التي تنادي ب لؾ تحت مسميات مختمفة".

ة العربية واإلسبمية  بالعمؿ عمى "حشد الطا ات ومحاصرة السفارات الصهيونية واألمريكيػة ردا وطالب األم
عمػػى الةػػرارات األمريكيػػة واالحػػتبؿ اإلسػػرابيمي.. كمػػا أننػػا نطالػػب الػػدوؿ والعواصػػـ العربيػػة بطػػرد الصػػهاينة 

 حتبؿ".المحتميف بدال مف امب العرب والمسمميف لحيارة المساد األ صى تحت حراب اال

يػػػ كر أف إدارة الػػػربيس األمريكػػػي دونالػػػد ترامػػػب  تسػػػعى بشػػػكؿ حييػػػث وتػػػؽ مػػػرا بيف  عمػػػى تصػػػفية الةضػػػية 
الفمسػػطينية عبػػر سمسػػمة  ػػرارات تخػػص الشػػأف الفمسػػطيني والتػػي خػػرج منهػػا لمعمػػف  اعتػػراؼ واشػػنطف بالةػػدس 

حالة الةدس مف عمى طاولة المفاوضات النها  بية.المحتمة "عاصمة إلسرابيؿ"  وا 

وكشػػفت  ػػرارات واشػػنطف بشػػأف و ػػؼ الػػدعـ األمريكػػي لمسػػمطة حتػػى عودتهػػا لطاولػػة المفاوضػػات  وتةمػػيص 
دعمها لوكالة ،وث وتش يؿ البابيف الفمسطينييف "األونروا"  حاـ االستهداؼ األمريكي لمةضػية الفمسػطينية 

 وال ي  د يطاؿ أيضا حؽ العودة.
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 الحلىق الىطىُت باملال وال جلبل إلابتزاس الطُاس ي اشدُت: اللُادة الفلططُيُت ال جلاًض

 2102\2\4 رام اهلل/سما/
 ػػاؿ عضػػو المانػػة المركحيػػة لحركػػة "تػػت "  محمػػد اشػػتية  إف "واشػػنطف ال تةػػدـ تمػػويب  مباشػػرا  لخرينػػة السػػمطة 

 الفمسطينية"  مةمب مف تأيير التهديد األميركي بةطع المساعدات المةدمة إليها.

  تػػي تصػػريحات صػػحفية إف "الةيػػادة الفمسػػطينية ال تةػػايض الحةػػوؽ الوطنيػػة بالمػػاؿ  وال تةبػػؿ وأضػػاؼ اشػػتية
  1994اإلبتػػػػحاح السياسػػػػي"  مبينػػػػا  أف "الواليػػػػات المتحػػػػدة  ػػػػدمت مػػػػرتيف إلػػػػى يػػػػبث مػػػػرات تةػػػػط  منػػػػ  عػػػػاـ 

ميػػوف دوالر م 60 – 50مسػػاعدات مباشػػرة لمسػػمطة  بينمػػا يبمػػا حاػػـ المشػػاريع الممولػػة منهػػا سػػنويا  حػػوالي 
 تةط".
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 الجىالوي: صفلت اللزن "شطب" لدور ألاردن بفلططين 

 2102\2\4  نصر العتوم -السبيل 
 ػػػػاؿ ربػػػػيس تحريػػػػر صػػػػحيفة السػػػػبيؿ  عػػػػاطؼ الاػػػػوالني  إف "اإلدارة األمريكيػػػػة تػػػػي تعاطيهػػػػا مػػػػع الةضػػػػية 

ابػػػار وتركيػػػع  وابتػػػحاح لاميػػػع الفمسػػػطينية تمػػػارس سياسػػػة العصػػػا بػػػدوف اػػػحرة  وتمػػػارس سياسػػػة إخضػػػاع وا 
 األطراؼ العربية".

وبػػيف الاػػوالني تػػي محاضػػرة سياسػػية نظمهػػا تػػرع حػػحب ابهػػة العمػػؿ اإلسػػبمي تػػي اػػرج  أف " ػػرار ترامػػب 
مرتبط بداتعيف أساسييف  األوؿ حالة الضعؼ ال ي  رأما الاانب اإلسرابيمي واألمريكي تي المنطةة تػي ظػؿ 

يمف  ومػ ا الحالػة أتاحػت لهػـ تمريػر خطػوات لػـ يكػف مػف السػهؿ األحمات العربية بسوريا ومصػر والعػراؽ والػ
 تمريرما تي أو ات سابةة حيث شكمت لهـ ترصة تي ترض و ابع عمى األرض".

وتػػابع: "أمػػا الػػداتع اليػػانيع تمتعمػػؽ بطبيعػػة اإلدارة األمريكيػػة  حيػػث إف مػػ ا اإلدارة مختمفػػة تػػي تعاطيهػػا مػػع 
 راراتها  ومتطرتة تػي موا فهػا  حيػث إف اليمػيف المتصػهيف مػؤير تيهػا  ممفات المنطةة  تهي إدارة مندتعة تي

 بدراة كبيرة".

ولفػػت الاػػوالني إلػػى أف "ردود الفعػػؿ حػػوؿ  ػػرار الػػربيس األمريكػػي ترامػػب بػػاالعتراؼ بالةػػدس عاصػػمة  لدولػػة 
أف "األردف كانػت االحتبؿ الصهيوني كانت ردودا  واسعة  لكنها  صيرة النفس واألمد ومدأت سريعا "  مؤكػدا 

 الدولة األكير تفاعب  تي رتض الةرار".

وأضػػاؼ أف "األردف شػػهد تواتةػػا  وتبحمػػا  رسػػميا  وشػػعبيا  تػػي رتػػض الةػػرار األمريكػػي  وكػػاف المو ػػؼ الرسػػمي 
 متةدما  تي رتض وموااهة الةرار  ر،ـ ما ترتب عمى  لؾ مف أيماف وتهديدات".

"موضػوع الةػدس كػاف خطػوة أولػى باتاػاا التةػدـ عمػى مسػار صػفةة  وحوؿ صػفةة الةػرفع أوضػ  الاػوالني أف
 الةرف"  مؤكدا  أف "صفةة الةرف مي شطب لمةدس وشطب لموضوع البابيف وشطب لمضفة ال ربية".

وبػيف أف "أسػػوأ صػي ة سياسػػية طرحػت لحػػؿ الةضػية الفمسػػطينية وبصػورة نهابيػػةع مػو المطػػروح حاليػا  بصػػفةة 
يهػػا أساسػػا  مػػو  ضػػية تمسػػطيفع ألنػػه سػػيتـ شػػطب الةضػػية"  مؤكػػدا أف "الخاسػػر الةػػرف  حيػػث إف الخاسػػر ت
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الياني مو األردف  حيث سيتـ شطب دور األردف تػي الةػدس  وسػيتـ تػوطيف البابػيف  ومػو تهديػد لممصػال  
 الوطنية األردنية العميا".

ي تػـ تسػريبها الحةػا مػف وشرح الاوالني بعضا  مف تفاصيؿ صفةة الةرف  و اؿ: "طرحت بعض التفاصيؿ التػ
 بػػػؿ أوسػػػاط السػػػمطة الفمسػػػطينية  ومػػػي أف الدولػػػة الفمسػػػطينية إ ا  امػػػت سػػػتةاـ عمػػػى مسػػػاحة ضػػػيةة  ومػػػي 

ي كيمػومتر مربػػع ستضػػـ مػػف منطةػػة سػيناء  ومػػ ا مػػو المةػػر األساسػػي 720مسػاحة  طػػاع ،ػػحة  يضػػاؼ لهػػا  
 لمدولة".

مو ػع واػودمـ توطينػا  بػدوف أيمػاف  وال يواػد تعػويض وتابع: "أما عف موضوع البابيفع تسيتـ توطينهـ تي 
 لمدوؿ المستضيفة".

وأضاؼ: "أما تيما يتعمؽ بالضفة ال ربيةع تمف تكوف مناؾ دولػة مسػتةمة تيهػا  وبالنسػبة لمعاصػمة الفمسػطينية 
مناؾ خبؼ مؿ ستكوف تي ،حة أـ تي بعض األاحاء الممحةة بالةدس  أما ،ػور األردف تهػو خاضػع بشػكؿ 

 مؿ لمسيطرة اإلسرابيمية  والمستوطنات ستضـ لمدولة الصهيونية".كا

وأشػار الاػوالني إلػى  يػاـ أطػراؼ عربيػة بتهمػيج دور األردف تػي منا شػة أوضػاع الةضػية الفمسػطينية  و ػػاؿ 
إنه "ليس مف مصمحة األردف أف يدير الظهر ألي دولػة  ولكػف لػيس مطموبػا  مػف األردف أف يحصػر عب اتػه 

معػػػيف  تمصػػػمحة األردف أف ينفػػػت  عمػػػى الاميػػػع  وال يػػػدخؿ تػػػي خصػػػومة مػػػع أي طػػػرؼ  وال أف تػػػي اتاػػػاا 
 يحصر خياراته تي عب ات مع أطراؼ معينة ال تراعي مصالحه واعتباراته السياسية واال تصادية".

شػػهد حالػػة انػػدتاع ومرولػػة ،يػػر مبػػررة تػػي التطبيػػع العربػػي الرسػػمي مػػع الكيػػاف  2017ولفػػت إلػػى أف "عػػاـ 
الصػػهيوني  ومػػا ياػػري اآلف مػػو تاػػاوح لمةضػػية الفمسػػطينية والػػ ماب باتاػػاا عب ػػات تطبيعيػػة مػػع الاانػػب 
اإلسػػػرابيمي بمعػػػحؿ عػػػف الةضػػػية الفمسػػػطينية"  مبينػػػا  أنػػػه " تواػػػد عمميػػػة  فػػػح عػػػف دور األردف وعػػػف الةضػػػية 

 الفمسطينية  وانفتاح مباشر مع الاانب اإلسرابيمي".

يةع  اؿ إننا "دخمنا تي العػاـ الحػادي عشػر مػف االنةسػاـ الفمسػطيني الػ ي اسػتنحؼ وحوؿ المصالحة الفمسطين
طرتي المعادلة  تال ي يتبنى الخيار السياسي لـ يسػتطع أف يتةػدـ  وتعطػؿ مسػارا السياسػي  كمػا أف مشػروع 

 ط باتاػػاا المةاومػػة تعطػػؿ بفعػػؿ االنةسػػاـ الػػ ي اسػػتنحؼ الطػػرتيف"  مشػػيرا  إلػػى أف "منػػاؾ أطراتػػا  عربيػػة  تضػػ
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عػػدـ تةػػػدـ مسػػار المصػػػالحة الفمسػػػطينية بالتسػػاوؽ مػػػع المو ػػػؼ األمريكػػي واإلسػػػرابيمي الػػػ ي يةػػؼ ضػػػد مػػػ ا 
 المصالحة  وم ا مؤشر سمبي".

وتي  راءته لممشهد الحالي تػي الحكومػة الصػهيونيةع أوضػ  الاػوالني أف "الةيػادة الحاليػة تػي حكومػة الكيػاف 
 لتي ال تستطيع التعاطي السياسي عمى المستو  اإل ميمي".الصهيوني مي مف اليميف المتطرؼ ا
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ت عباص البدًلت  دبلىماس ي غزبي ًكشف جفاصُل "صفلت اللزن" ورٍؤ

 2102\2\4  صفا –لندن 
كشؼ دبموماسي ،ربي تفاصيؿ "صػفةة الةػرف" التػي تنػوي اإلدارة األمريكيػة ترضػها عمػى السػمطة الفمسػطينية 

ا أمػػاط مسػػؤوؿ ،ربػػي الميػػاـ عػػف خطػػة  ػػّدمها الػػربيس محمػػود عبػػاس لػػ دارة إلنهػػاء الةضػػية الفمسػػطينية  تيمػػ
 األمريكية مف أاؿ التسوية.

و اؿ الدبموماسي رتيع المستو  لصحيفة "الحياة المندنية" إف "تريؽ السبـ األميركي نةػؿ الخطػة إلػى الاانػب 
هػػا مػػف خػػبؿ تطػػوير ماموعػػة الفمسػػطيني عبػػر طػػرؼ يالػػث  وأبم ػػه بػػأف إسػػرابيؿ بن ػػت مدينػػة  ػػدس خاصػػة ب

  ر   وبناء أحياء اديدة  وأنه يمكف الفمسطينييف تعؿ الشيء  اته  وبناء  دسهـ".

 وأضاؼ "مف منا ااءت تكرة أف تكوف عاصمة الدولة الفمسطينية تي بمدة أبو ديس بضواحي الةدس".

ي ال تواد تيها بؤر اسػتيطانية وتنص الخطة  وتؽ المصدر  عمى نةؿ األحياء والضواحي والةر  العربية الت
إلػػػى الاانػػػب الفمسػػػطيني  وا  امػػػة ممػػػر لمفمسػػػطينييف إلػػػى المسػػػاد األ صػػػى  وتػػػوتير حػػػؿ إنسػػػاني لبابػػػيف 

 الفمسطينييف  وحؿ وكالة األمـ المتحدة ل وث وتش يؿ البابيف  أونرواي تي تترة حمنية محددة.

ة دولة تمسطينية عمى نحو نصؼ مسػاحة الضػفة وكامػؿ وأوض  أف الخطة تةترح حب  انتةالي ا يتميؿ تي إ ام
 طاع ،حة  وبعض أحيػاء الةػدس و رامػا  مػع بةػاء البمػدة الةديمػة واألحيػاء المحيطػة بهػا  ميػؿ سػمواف والشػيخ 

 اراح وابؿ الحيتوف  ضمف ما يسمى "الةدس اإلسرابيمية".

ا مف الةدس الفمسطينية  ميػؿ بيػت حنينػا و كر أف "إسرابيؿ استعدت لمتناحؿ عف األحياء المكتظة لتكوف احء  
 وشعفاط ومخيمها وراس خميس وكفر عةب و،يرما".

ووتػػؽ الخطػػة  التػػي يةػػوؿ مسػػؤولوف أميركيػػوف إنهػػا تػػي المراحػػؿ األخيػػرة  تػػإف الحػػدود والمسػػتوطنات واألمػػف 
التػػػي سػػػتحظى  سػػػتظؿ تحػػػت السػػػيطرة اإلسػػػرابيمية  لكػػػف سػػػيتـ التفػػػاوض عميهػػػا بعػػػد إ امػػػة الدولػػػة الفمسػػػطينية

 باعتراؼ أميركا و"إسرابيؿ" والعالـ.

 رؤية عباس البديمة
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تػػي المةابػػؿ  كشػػؼ مسػػؤوؿ ،ربػػي أف الػػربيس محمػػود عبػػاس  ػػّدـ رؤيػػة بديمػػة إلػػى الاانػػب األميركػػي  مػػف 
عمػى مراحػؿ  مػع تبػادؿ أراض   1967خبؿ طرؼ يالث  تنص عمى إ امة دولػة تمسػطينية عمػى حػدود عػاـ 

 " بضـ الكتؿ االستيطانية الربيسة.يسم  لػ"إسرابيؿ

و ػػاؿ: "طمػػب عبػػاس أف يػػتـ االتفػػاؽ عمػػى الحػػدود أوال  تػػي مةابػػؿ المواتةػػة عمػػى إ امػػة دولػػة تمسػػطينية عمػػى 
مراحػػػػؿ"  إال أف الاانػػػػب األميركػػػػي رتػػػػض العػػػػرض الفمسػػػػطيني عمػػػػى اعتبػػػػار أف الخطػػػػة لمتطبيػػػػؽ وليسػػػػت 

 لمتفاوض.

 : إما أف تأخ وا الخطة كما مي أو أف تتركوما كما مي".وأضاؼ " اؿ األميركيوف لمفمسطينييف
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 %56الحاًك: الانهُار الاكخصادي الكامل لغشة ججلى والفلز ججاوس الـ

 2102\2\4  صفا –غزة 
 اؿ ربيس امعية رااؿ األعماؿ ب حة عمي الحايؾ  إف المؤشػرات اال تصػادية وصػمت لمسػتو  ،يػر مسػبوؽ 

 مف التدني تي  طاع ،حة.

الحايؾ تي بياف تمةته وكالة "صفا" األحد  مف كارية ا تصادية وانسػانية تمػوح بػاألتؽ مػع تواصػؿ حالػة وح ر 
االنعػػػداـ تػػػي النشػػػاطات اال تصػػػادية والتااريػػػة بفعػػػؿ الحصػػػار االسػػػرابيمي واسػػػتمرار العمػػػؿ وتػػػؽ أليػػػة إعػػػادة 

 .GRMاالعمار 

ي األسواؽ المحميػة والمعػامبت الماليػة والبنكيػة وأضاؼ "أف مبم  حالة االنهيار الكامؿ بدأت تظهر اميا  ت
لى  طاع ،حة".  وحركة الصادرات والواردات مف وا 

شػاحنة يوميػا   800وأشار إلى أف عدد الشاحنات الواردة مف معبػر كػـر أبػو سػالـ ل ػحة انخفضػت مػف حػوالي 
 شاحنة تةريبا  يوميا . 340لػ

% منهػا تحمػؿ مػواد 40"أبو سالـ" ل حة مي مػواد ، ابيػة و% مف الشاحنات الواردة عبر 60وبّيف أف حوالي 
بناء خاصة بالمشاريع الدولية والو ود و،اح طهي  ممػا يعنػي أف ،البيػة مػا يػدخؿ مػو تةػط لسػد االحتيااػات 
االساسية مف مأكؿ ومشرب دوف إحداث أي ت يير ممموس تي حياة أمػالي ،ػحة الػ يف وصػمت نسػب البطالػة 

 ابي تي أوساطهـ ألر اـ ،ير مسبو ة.والفةر واالنعداـ ال  

ولفت إلى أف المؤشرات اال تصادية تي  طػاع ،ػحة وصػمت لمسػتو  ،يػر مسػبوؽ مػف التػدني وأبرحمػا ارتفػاع 
% ووصػػوؿ انعػػداـ األمػػف ال ػػ ابي إلػػى 65%  وارتفػػاع معػػدالت الفةػػر لتتاػػاوح 46.6معػػدالت البطالػػة إلػػى 

 %.40ات اال تصادية إلى أكير مف %  وخفض الةدرة الشرابية تي كاتة الةطاع50

وأكػػػػد الحايػػػػؾ أف الخنػػػػاؽ اال تصػػػػادي واالنسػػػػاني يضػػػػيؽ عمػػػػى سػػػػكاف  طػػػػاع ،ػػػػحة  وأصػػػػب  المطمػػػػوب مػػػػف 
المؤسسػػػات والمنظمػػػات الدوليػػػة الضػػػ ط الفعمػػػي عمػػػى إسػػػرابيؿ إلنهػػػاء حصػػػارما الظػػػالـ وتػػػت  كاتػػػة المعػػػابر 

دخاؿ كاتة احتيااات  طاع ،حة مف السمع وا  لبضابع وعمى رأسها مواد البناء دوف  يود وشروط.التاارية وا 
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وناشػػػد اميػػػع الاهػػػات لضػػػرورة إتمػػػاـ المصػػػالحة الفمسػػػطينية والتػػػدخؿ العااػػػؿ إلنةػػػا  الةطػػػاع الخػػػاص مػػػف 
 االنهيار الكامؿ.

وشػػدد عمػػى ضػػرورة تبنػػي الةطػػاع الخػػاص تػػي مؤسسػػات السػػمطة الفمسػػطينية وتةػػديـ الحمػػوؿ العاامػػة إلعػػادة 
 مراتؽ الحياة اال تصادية تي  طاع ،حة. النشاط لاميع
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ت لعزفاث جيشزها "ئضبرضى".. هذا بعض ما ورد فيها  ًىمُاث ضٍز

 2102\2\4  20عربي -لندن
و عشػريف سػنة  مامدا مف اليوميات العربية  كتبت عمى مد  نحػ 19 الت صحيفة "يديعوت" اإلسرابيمية إف 

تكشػػػؼ ،يػػػر  ميػػػؿ مػػػف التفاصػػػيؿ عػػػف شخصػػػية وحيػػػاة ربػػػيس "ـ.ت.ؼ" وربػػػيس السػػػمطة الفمسػػػطينية ياسػػػر 
 عرتات.

وبحسػػػػب الصػػػػحيفة اإلسػػػػرابيمية  تةػػػػد "ناحػػػػت صػػػػحيفة "إسبرسػػػػو" اإليطاليػػػػة تػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػى اليوميػػػػات 
.  وستكشؼ أمـ ما تيها تي تةرير صحفي ُينشر اليـو

 .2004ميف مف المواليف تي لوكسمبورغ احتفظا باليوميات من  وتاة عرتات تي وتةوؿ "يديعوت" إف را

ومػػف بػػيف مػػا تكشػػؼ عنػػه اليوميػػات التػػي ينشػػرما المراسػػؿ ليريػػو أباتػػا  أمػػور تتعمػػؽ بمسػػيرة أوسػػمو  ولةػػاءات 
 عرتات مع ربيس الوحراء إسحاؽ رابيف  ووحير الخاراية شمعوف بيرس.

د المةػػػاءات األولػػػى مػػػع بيػػػرس  وصػػػفه عرتػػػات بأنػػػه "راػػػؿ ممتػػػاح  وحينػػػة وبحسػػػب "إسبرسػػػو"  تإنػػػه بعػػػد أحػػػ
 اميمة"  مضيفة أنه ليس واضحا ما إ ا كاف كبمه عمى سبيؿ التحبب أـ االستخفاؼ.

وما كشفته الويابؽ أيضا أنه  بؿ و ت  صير مف حوااه مف سهى الطويؿ  كتب عرتات تي يومياتػه: "كيػؼ 
 متحوج مف تمسطيف ومف شعبها؟". يمكنني أف أتحوج مف سهى؟ تأنا

ويتبػػيف مػػف اليوميػػات  بحسػػب "يػػديعوت" أف عرتػػات "لػػـ يأخػػ  المسػػؤولية عػػف عمميػػات اإلرمػػاب التػػي نفػػ تها 
 ـ.ت.ؼ. وعندما كاف نوابه يطمبوف منه اإل ف بالعمميات  كاف يةوؿ لهـ:  رروا أنتـ".

 ـ ويةوؿ: "ايد  ايد!".وعندما كانت تُنف  عممية كاف يعرؼ بها مسبةا  كاف يبتس 

وورد تي األوراؽ أيضا أف عرتات ادعى بأنه أيد صداـ حسيف تي حرب الخميق األولى ر،مػا عنػه  مػع أنػه  
اعتةػػد بػػأف  لػػؾ خطػػأ تظيػػع  حيػػث  ػػاؿ: "حاولػػت تػػي عػػدة مكالمػػات ماتفيػػة أف أ ػػوؿ لػػه أف يتخمػػى عػػف مػػ ا 

 الانوف".
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سبرسػو" ُيعنػى بعب ػات عرتػات مػع  يػادة الحكػـ اإليطػالي. وتر  "يديعوت" أف معظـ النص ال ي نشر تػي "إ
ومف  لؾ ميب أنها تكشؼ النةاب ألوؿ مرة عف أف عرتات يعترؼ بأنه سػاعد تػي مػن  "حاػة" كا بػة لػربيس 

 وحراء إيطاليا سمفيو برلسكوني تي إحد   ضايا الفساد التي تورط تيها.

  وتػػي أينػػاء محاكمػػة الرشػػوة التػػي 1998الخفػػاء تػػي  وبحسػػب التةريػػر  تةػػد التةػػى عرتػػات مػػع برلسػػكوني تػػي
مميػارات  10كاف يوااههاع  دـ تصريحا كا با لمنيابة العامة اإليطالية  ػاؿ تيػه إف برلسػكوني حػّوؿ مبم ػا مػف 

ليرة لػ"ـ.ت.ؼ" لدعـ الفمسطينييف وليس لححب إيطالي. وعمى حد  وؿ عرتات  تةػد كػ ب مةابػؿ "مبمػا مػالي 
 برلسكوني الحةا. وتتضمف اليوميات تسايب لمبالا مالية تمةاما عرتات مف برلسكوني.كبير"  حّوله له 

ومنػػاؾ  ضػػية أخػػر  تػػر  "يػػديعوت" أنهػػا  ػػد تعصػػؼ بإيطاليػػا  وتػػرد تػػي اليوميػػات  ومػػي دور "ـ.ت.ؼ" تػػي 
وف   والتػػػي انتهػػػت بةتػػػؿ المسػػػاتر اليهػػػودي األمريكػػػي المةعػػػد ليبػػػ1985اختطػػػاؼ سػػػفينة "أكيمػػػي الورو" تػػػي 

 كمين هوتر.

وتكشػػؼ اليوميػػات النةػػاب عػػف أف وحيػػر الخارايػػة تػػي حينػػه  والحةػػا ربػػيس الػػوحراء  اوليػػو أنػػدريوتي  سػػم   
بنػػػػاء عمػػػػى طمػػػػب مػػػػف عرتػػػػات لػػػػػ"أبي العبػػػػاس" بػػػػالفرار إلػػػػى تػػػػونس. وأكػػػػد عرتػػػػات االتفػػػػاؽ مػػػػع إيطاليػػػػا تػػػػي 

يطاليػػة مةابػػؿ ،ػػض نظػػر السػػمطات اليمانينيػػات  وبموابػػه تمتنػػع "ـ.ت.ؼ" عػػف الهامػػات عمػػى األراضػػي اإل
 عف نشاطها.

 

  جم بحمد هللا


