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 هنيت هاعيا العلمي: ألامت خطزث قائدا ضياضيا وعطكزيا

 وصفه بـ"المهندس األمير"

 2012\1\30  المركز الفمسطيني لإلعالم -متابعة خاصة –غزة 
أّكـد ريـيس المك ــب الييليـك ل"ركــ" ""مـلس" إيـمل يل  نيــ"د أّن الديـلدي العــهيد  مـلد الدممـك لــم يكـن  ليــدًا 

 يًل لذا خير ه ال"رك" وفميطين والمدلوم" األم". لد

( أّن الدممـك 1-30وكعف  ني" خالل  عييع جثملن الدليد الدممك فك الميجد الدمـري بزـزةد اليـوم الثالثـل   
 كلن رجاًل ييلييًل بلم يلزد إال أّنه " لد فك مر"م" من المرا"ل الدمل الديكري واألمنك فك "ملس".

بأّنــه كــلن "رجــلش مــن أعــجع الرجــلل"د وأ ــلف: "مــن  مــل مــع أبــو  مــلم ونــل ش مدــه ووصــف  نيــ"د الدممــك 
االيـــ را يجي" الم دمدـــ" بثوابـــت الد ـــي" يـــدرك أّن أبـــو  مـــلم مـــن أعـــجع الرجـــللد فـــال صـــم ه وال  ـــدو    مـــ  

مـل "يلب   ي ه وال  دو   ويم ه الجميل وال وجهه الن ير يدنك أّنـه كـلن ي"مـل  مبـًل مر جفـًلد بـل كـلن ي"
  مبًل  ويًل ذكيًل".

وأعلر إل  أّنه كلن ي"مل فك نفيه  ظم" ال لريخ و ديي" الد ي"د وم   يدول: ""ينمل اخ لر ه "مـلس أن 
يكون أول ممثل لهل فك أول  ال لت ييليي" لم"رك" مع دولـ" ب"جـم إيـران فكلنـت  ـدرك ""مـلس" مـن  ريـل 

 ك" كل  ذ  الدال " الرايخ" والثلب "".إل   ذ  الدول" ال ك صندت مع ""ملس" صندت مع ال"ر 

و ــلبع: ""ينمـــل مثـــل "مــلس فـــك يـــوريل ولبنــلن ومـــع كـــل الوفـــود ال ــك  "ـــلورت مـــن أجــل بنـــل  و"ـــدة العـــدب 
 الفميطينكد كلن  ريل "ريصًل وال  وصِه".

يدطــك وأعــلر  نيــ"د إلــ  أّن الدممــك كــلن يجمــع بــين أصــلل" المو ــف ومرونــ" المر"مــ" ويممــك  دــاًل منف "ــًلد و 
 كل مر"م" مل  ي وجبد و لل: "ثلبت فك األصول م "رك فك الم زيرات ويدطك كل مر"م" مل  ي وجب".

ووصــــف الديــــلدي الفميــــطينكد الدممــــك بــــــ"المهندس األميــــر" "يــــث أّكــــد أّنــــه صــــل"ب  نديــــ" فكــــر ""مــــلس" 
 خلرج.الييليكد والييلي" الديكري" واألمني" والدمل الندلبك والمؤييل ك فك الداخل وال
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لـ   وند   ني"د بليم "رك" المدلوم" اإليالمي" ""ملس" فك داخل فميطين وخلرجهل إل  عدبنل الفميـطينك وال
لـ  اإلنيـلني" جمدـل د "رجـاًل مـن أخمـص الرجـلل وأعـجع الرجـلل وأندـل م وأطهـر م  األم" الدربي" واإليالمي" وال

 وأبركهم وأثبت الرجلل".

هلل النيـب العـريف مـن ال الدممـك مـن أعـراف وأخيـلر مـن أخيـلر مـن بـالد وأعلر إل  أّند "أبو  ملم" من"ه ا
لـ  جمل ـ"  ل  غـزةد ومـن أعـرف االن يـلب إلـ  "ركـ" المدلومـ" اإليـالمي" ""مـلس" وال المزربد إل  الددس وال

 اإلخوان الميممين.

يــيند و ــلل: "أبــو وأّكــد أّن الدممــك كــلن مــن الر يــل األول والمؤييــين لمميــيرة المبلركــ" ومــن رفدــل  العــيخ يل
 مــلم عــلرك مــع الثمــ" األولــ  فــك صــنل " ال "ــوالت االيــ را يجي" منــذ أن كلنــت   "ــرك فــك م"لريــب الــد وة 

 وال ربي" والدمل الندلبك والمؤييل ك".

وأعــلر  نيــ"د أّن  عــرات الريــليل واال صــلالت وصــم ه مدزيــً" بوفــلة الدممــكد وم  ــلمن" مــع ""مــلس" وأ ــل 
 مك.فميطين و ليم" الدم

و ــلل: "لّكــن  زاؤنــل أّن  ــذ  العــجرةد عــجرة الخيــر والمدلومــ" والجهــلد أصــب"ت عــجرة  ظيمــ" ييــ ظل بظمهــل 
ــــدس  ــــر فميــــطين والد ــــ   "ري ــــذين ي طمدــــون إل ــــأ ظاللهــــل كــــل أ"ــــرار األمــــ" ال ــــلس والبعــــرد وي في ــــين الن مالي

 واأل ص ".

لن اخر ـل يـوم إصـلب ه ال ـك أدت إلـ  ب ـر ويرد  ني"د بد ًل من الموا ف ال ك  ليعهل مع الديلدي الدممك كـ
يل هد و لل: "غـلب أبـو  مـلم  ـن الـو ك لمـل يزيـد  ـن اليـل " والنصـفد فأصـبن بدـد ل ّكأنـه عـهيدًا يمعـك 

  م  األرض نصفه فك الجن" ونصفه فك الدنيل".
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 هنيت : العلمي شارك في صناعت الخحىالث الاضتراجيجيت في مطيرة حماص

 2012\1\30  نفمسطين أون الي -غزة 
أكــد ريــيس المك ــب الييليــك ل"ركــ" "مــلس إيــمل يل  نيــ" أن الدليــد ب"مــلس  مــلد الدممــك عــلرك مــع الثمــ" 
المؤمن" األول  فك صنل " ال "والت االي را يجي" فك ميـيرة "مـلسد منـذ كلنـت   "ـرك فـك م"لريـب الـد وة 

 اليجون وخلرج فميطين.وال ربي" والدمل الندلبك والمؤييل ك واالن فل " واليجون وخلرج 

: " يـل م أبـو  مـلم فـك ال مثيـل  -خالل  عييع جثملن الدممك بززة بمعلرك" فصليمي" و عدبي" وايـد"-و لل 
الييليــك د الديــلدة الجهلديــ" د المرجديــ" الديــكري" واألمنيــ" د فــك  مــ" الهــرم الييليــك د وصــنل " األ"ــداث 

 وم خير ه "ملس وكذلك فميطين والمدلوم"".الدظيم"د أبو  ملم  ليدًا ليس  لديًل .. فللي

و ــلل  نيــ":" مــنن اهلل  دــلل  الدممــك النيــب العــريف مــن  ليمــ" عــريف" المكلنــ" د فهــم مــن بــالد المزــرب إلــ  
الددس وغزة د ومن"ه أعرف االن يلب ل"رك" "ملس وجمل " اإلخوان الميـممين ال ـك "ممـت أملنـ" فميـطين 

 واي دلدة ال"دوق لعدبنل وأم نل ". والجهلد والمدلوم" ل "رير األرض

واي درك  لياًل:" لكـن "ينمـل يددـد الرجـلل الدهـد مـع اهلل بلليـير  ـدمًل  مـ  طريدـه وطريـق كـل الدـلدة الدظمـل  
الذين صد وا مل  ل دوا اهلل  ميـه د فـ ن الم"ـن   "ـول إلـ  مـنن وان صـلر وميـ دبل زا ـر لهـذا العـدب و ـذ  

 األم"".

ص "ينمل نفدد رجاًل كأبك  مـلم ويـندص  ـذا العـدب و ـذ  األمـ" د ولكـن  زاؤنـل أن  ـذ  و لل :" األرض  ند
العــجرة ال ــك عــلرك أبــو  مــلم فــك زرا  هــل عــجرة الخيــر والمدلومــ" والجهــلد أصــب"ت  ظيمــ" ييــ ظل بظمهــل 

 ماليين النلس وي فيأ ظاللهل كل أ"رار  ذ  األم" الذين ي طمدون ل "رير فميطين".

ذا  كمـم نثـر درر د فكـلن اإل ـالم والنـلس ييـدون ليـملع رأيـه د و لبع :" كلن  أبو  ملم  لبدًا زا دًا صـلم ًلد وال
 واألم"  رى فيه نموذجًل  ظيمًل من الدلدة الدظمل  الذين رفدوا راي" المدلوم"".

د فدــد  2014وم ــ  يدــول:" كــلن أبــو  مــلم عــهيدًا يمعــك  مــ  األرض بدــد ب ــر يــل ه فــك ال"ــرب األخيــرة 
لن  ليــدًا أكبــر مــن المنلصــب والموا ــع د فدنــدمل  ــم  صــفنل أنــل و ــو والدليــد نــزار  ــوض اهلل فدــد و يــه لمــدة كــ

 يل " "   ظننل أنه اي عهدد و"ينمل ب رت  دمه كلن بد ه فك الجن" وبد ه فك الدنيل ".
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رجـلل د فـ ن صـم ه وم   يدول :" َمْن نل ش مـع أبـو  مـلم الدـرارات االيـ را يجي" د يدـرف أنـه مـن أعـجع ال
ال يدنك أنـه كـلن ي"مـل  مبـًل مر جفـًل بـل كـلن ي"مـل  مبـًل  ويـًل ذكيـًلد وي"مـل فـك نفيـه  ظمـ" ال ـلريخ و ديـي" 
الد ي"د لذلك اخ لرت له "ملس ليكون أول ممثل لهل فك أول  ال لت دبمومليـي" لهـل مـع دولـ" ب"جـم إيـران 

 كلنت  درك من  ريل".

يــوريل ولبنــلن د ومــع كــل الوفــود ال ــك  "ــلورت لبنــل  البيــت الفميــطينكد  وأ ــلف:" "ينمــل مثــل "مــلس فــك
كلنـــت "مـــلس  ريـــل "ري ـــًل وال  وصـــه د كـــلن يجمـــع بـــين أصـــلل" المو ـــف ومرونـــ" المر"مـــ"د ويممـــك  دـــال  

 منف "ًل  لدرًا  م    م الم زيرات واي يدلب ال "والتد  و ثلبت فك األصول م "رك فك الم زيرات".

ه كلن ميؤواًل  ن الدمل األمنك وميؤواًل  ن غزة "ينمل كلن فـك الخـلرج د وكـلن  ليـدًا فـك كـل وأعلر إل  أن
 الموا ع أينمل كلن مو ده اإلداري.

ولفت إل  أنه "ينمل أبدد الدممـك إلـ  فميـطين  "ـول ليـفير لد ـي هلد  ـلياًل:" "ينمـل أبدـدنل إلـ  مـرج الز ـور 
 لن مبددًا".كلن من أول من جل  لموايل نل رغم أنه ك
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 املقاومت بغشة جزفع درجت الخأهب مع رصد حشىد ئضزائيليت على الحدود

 2012\1\30العربي الجديد     غزة ــ ضياء خميل
أكّد ميؤولون فك غزة لـ"الدربك الجديد"د أّن  وى المدلوم" الفميطيني" رصدتد فك اليل لت األخيـرةد "عـودًا 

لعـر ي" والعـمللي" لمدطـلع اليـل"مك الم"لصـرد بعـكل مفـلجفد مـل رفـع  يكري" إيراييمي" كبيـرة  مـ  ال"ـدود ا
 "لل" ال أ ب فك صفوف المدلوم" وأجهز هل الدلمم" فك مخ مف الميلدين.

و ــلل الميــؤولوند إّن ال"ــديث يــدور  ــن "عــود غيــر  ميمــ"د و عــبه  مــك ال ــك يــ م "عــد ل  بيــل عــن الدــدوان 
زي هــــل ورفدــــت درجــــ" ال أ ــــب خعــــي" مــــن أّن  دــــوم إيــــراييل  مــــ  الدطــــلعد ولــــذلك رفدــــت المدلومــــ" مــــن جهو 

 بمبلغ  هل و عن  دوانًل جديدًا.

ورغـــم ال"ـــديث اإليـــراييمك  ـــن منـــلورات مر دبـــ" فـــك منـــلطق غـــالف غـــزةد  ـــلل مصـــدر بللمدلومـــ" لــــ"الدربك 
جـ" ال أ ـب الجديد"د إّن المدلوم"  خع  من أن يكون ال"ديثد  ن منلوراتد خد " و مويهًلد لذلك ر فدـت در 

 إل  مل  بل األخيرة.

ووفــق ميــؤولين  "ــدثوا لـــ"الدربك الجديــد"د فــ ّن خطــ" الطــوارئ لم دلمــل مــع مثــل  ــذ  ال"ــلالت جــرى  طبيدهــل 
بعـــكل يـــريع ل عـــمل جميـــع المدـــلر األمنيـــ" فـــك الدطـــلعد إ ـــلف" إلـــ  موا ـــع المدلومـــ" الم لخمـــ" لم"ـــدود مـــع 

 اخمي"د وال ك جرى إخالؤ ل إال من  دد  ميل جدًا من الدنلصر.األرا ك الفميطيني" الم" م" والموا ع الد

و زامن ذلك مع اي مرار  "ميق الطيران االي طال ك اإليراييمك المكثف فك أجـوا   طـلع غـزة فـك اليـل لت 
 األخيرةد والذي لم يزلدر األجوا  بدد.

لد عــبن ال"ــرب  ــن غــزة إلــ  أطــول و دــول مصــلدر المدلومــ" لـــ"الدربك الجديــد"د إّن الفصــليل م فدــ"  مــ  إبدــ
مدة ممكند وأال  ذ ب إل  مدركـ" مـع إيـراييل فـك ظـل األو ـلع المديعـي" واال  صـلدي" واإلنيـلني" الصـدب" 

 فك الدطلع اليل"مك.

 لمــًلد والــذي وصــمت فيــه مدــدالت  12ويدــيش مميونــل فميــطينك أو ــل ًل صــدب" فــك الدطــلع الم"لصــر منــذ 
 يليي"د مع اي مرار  دثر جهود المصلل"" الفميـطيني" و و فهـل  نـد ممفـك المـوظفين الفدر والبطلل" إل  أر لم 

 والجبلي" المللي".
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إلـ  "ـد كبيـر جـدًاد  2014و عبه األو لع ال"للي" ال ك يديعهل الدطلعد  مك ال ك كلنـت  بيـل  ـدوان الدـلم 
ب فــك  ــذ  األثنــل  يــ كون  ليــي"د و ــو مــل يثيــر  مــق الفميــطينيين الــذين يد دــدون أّن إيــراييل إذا ذ بــت ل"ــر 

 وبال ظهير  ربك لممدلوم" والعدب الفميطينك.

  



 

 9فلططينيتشــــإون 
 

مهد لقزاراث أخطز
ُ
 الحالًقت: ضيطزة الاحخالل على ضىاحي القدص ج

 2012\1\30الرسالة نت  
"ذرت النليب فك المجمس ال عـريدك  ـن "ركـ" ""مـلس"د يـميرة ال"اليدـ"د مـن خطـورة الخطـوة "اإليـراييمي"" 

 فك فرض الييطرة الديكري" الكلمم"  م   وا"ك مدين" الددس الم" م".الجديدة 

وأكـدت النليـب ال"اليدـ"د فـك  صـرين خـلص لــ"الريلل" نـت"د أن "كومـ" اال"ـ الل  يـير  مـ  خطـ" وا ــ"" 
فـك  هييــ" كــل األو ــلع داخــل الدــدسخ لدــرارات "خطيــرة" جديــدة  يــ هدف المدينــ"د خلصــ" بدــد اال  ــراف بهــل 

 ل" اال" الل" من  بل واعنطن. لصم" لـ"دو 

وأ ــلفت: "االن عــلر اإليــراييمك داخــل مدينــ" الدــدس  ــك م"لولــ" مــن  بــل الم" ــل لعــر ن"  ممــه وا" اللــهد 
ويـــــ كون  مهيديـــــه لخطـــــوات و ـــــرارات  لدمـــــ"  يـــــ هدف المدينـــــ" المدديـــــ" بكـــــل  ديـــــي هل ومكلن هـــــل الدربيـــــ" 

 واإليالمي"".

ـــس ال عـــريدك ـــرييس م"مـــود  بـــلس مـــن الدـــرارات  وان دـــدت النليـــب فـــك المجم مو ـــف اليـــمط" الفميـــطيني" وال
"الصـــلدم"" ال ـــك  نفـــذ مـــن  بـــل الم" ـــل وواعـــنطن  ـــد الدـــدسد مؤكـــدًة أن  بـــلس مطللـــب ب "ركـــلت جـــلدة 

 و لغط"  م  "كوم" اال" الل لو ف  صديد ل و دوانهل  د الددس ويكلنهل.

ـــ" اليـــمط" بو ـــف كـــل أعـــكلل ال نيـــيق األ ـــل ات اليـــري" ال ـــك  جـــري مـــع الم" ـــل وطللبـــت ال"اليد منـــك والمد
 "اإليراييمك"د كرد  م  كل مل يجري فك الددس.

كمل وصفتد المو ف الدربك واإليالمك إ جل  مدين" الددس بأنه " ديف"د دا يً" إل   "رك  لجـل و ـزط 
  وي إلندلذ الددس  بل و وع الكلرث" الكبرى.

ثــل د أن جــيش اال"ــ الل ينــوي فــك األيــلم الدريبــ"  طبيــق يــيطر ه وذكـرت مصــلدر إ الميــ"  بريــ"د اليــوم الثال
األمني"  م  ال وا"ك واأل"يل  الفميطيني" ال ك  دع خـلرج جـدار ال ـم وال ويـع الدنصـري الميـّم  "غـالف 
الددس"د وب من ذلك مخيم عدفلط لالجيين ويطد و"ّيك كفر  دب والمطلر عـملالد وذلـك فـك إطـلر إ ـلدة 

 ك المنطد".ان علر لمجيش ف
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 طزحها الفلططينيىن لزعاًت عمليت الطالمخمطت بدائل ً

  صطدم بجدار أمريكك إيراييمك

 2012\1\30   -رام اهلل/أمجد النبهان/األناضول 
بــدايل م" ممــ"د لمر ليــ" األمريكيــ" ال"صــري" لممفلو ــلت  5 ــلل مرا بــون فميــطينيون إن الفميــطينيين لــديهم 

دـل ميـدودا" بيـبب رف ـهل مـن  بـل الجـلنبين اإليـراييمك الفميطيني" االيراييمي"خ لكـنهم يرج"ـوا أن  واجـه "طري
 واألمريكك. 

ومنـــذ إ ـــالن الـــرييس األمريكـــك دونللـــد  رامـــب فـــك دييـــمبر/كلنون أول المل ـــك الدـــدس  لصـــم" إليـــراييلد 
طللــب الفميــطينيون بليــ بدلد الويــلط" األمريكيــ"د لكونهــل "غيــر نزيهــ""د وايــ بدالهل بعليــ" دوليــ" لر ليــ"  مميــ" 

 م بين الجلنبين الفميطينك وااليراييمك. اليال

 و م  الجلنب اآلخرد  للت إيراييل إنهل "لن  دبل أي راع لدممي" اليالم غير الواليلت الم "دة". 

 ** رويكل دولي" 

يدول يمين عبيبد الم"مل الييليك من مدينـ" رام اهللد ويـط ال ـف" الزربيـ" إن أول  ـذ  الخيـلراتد وأ وا ـل 
عــكيل " رويكــل دوليــ""  لجنــ" مكونــ" مــن  ــدة أطــراف(د معــلبه" ل مــك ال ــك ر ــت اال فــلق النــووي  ــد يكــون  

 د وال ك كلنت   م الصين وروييل وأمريكل وفرنيل وألملنيل وبريطلنيل. 2015اإليرانك  لم 

 وأكد عبيب لوكلل" األنل ولد أن الجلنب الفميطينكد يرى أن  ذ   ك أف ل خيلرا ه. 

وح الفميـطينيين يكمـن فــك  عـكيل مجمو ـ" دوليـ" عــبيه" بلل رويكـلد   كـون أطرافهـلد مــن دول وأو ـن أن طمـ
أوروبيـــ"د والواليـــلت الم "ـــدة إن رغبـــتد ورويـــيل والصـــيند و كـــون "را يـــ" لدمميـــ" اليـــالم بـــديل  ـــن الرا ـــك 

 االمريكك المنفرد". 

واعــنطن لــن  دبــل ب"كــم  ال ل هــل  لكــن عــبيب يــرى أن  عــكيل  ــذ  المجنــ" الدوليــ"د  ــد يكــون ميــ "يال ألن
 الدوي" مع ايراييلد بأي عريك لهل فك م لبد"  ممي" اليالمد وال ك  ن"لز رؤي هل فيهل إل  ايراييل بللكلمل. 
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 **ربل ي" مويد" 

وكـــلن وزيـــر الخلرجيـــ" الفميـــطينك ريـــلض المـــللككد  ـــد  ـــلل فـــك  صـــري"لت صـــ"في"د رافدـــت جولـــ" الـــرييس 
مــؤخرا فــك أوروبــلد إن األخيــر ا  ــرح  مــ  اج مــلع وزرا  الخلرجيــ" االوروبيــين فــك  الفميــطينك م"مــود  بــلس

 بروكيلد  وييع المجن" الربل ي" الدولي" ال ك   لبع الممف الفميطينك. 

و عـكمت المجنـ" المجنــ" الربل يـ" الدوليـ" و ــك مكونـ" مـن الواليــلت الم "ـدة ورويـيل واال "ــلد األوروبـك واألمــم 
بدد اج يلح ايراييل لمنلطق اليـمط" الفميـطيني"د ومـل نجـم  ـن ذلـك مـن مواجهـلت مـع  ٕٕٓٓالم "دةد  لم 
 الفميطينيين. 

و ــدمت المجنــ" "ينهــل مــل كــلن يدــرف بـــ"خلرط" الطريــق"د و ــك خطــوة كلنــت  هــدف إلــ   خفيــف "ــدة ال ــو ر 
 و دريب وجهلت النظر بين الفميطينيين واإليراييميين. 

 م"مل الييليك خميل عل يند إن  وييع الربل ي" يعبه إل  "د كبير فكرة ال رويكل. وفك  ذا الييلقد  لل ال

وأ ــلف ميــ دركل فــك "ــديث مــع وكللــ" األنل ــول:" لكــن فــك ال"ديدــ"  ــذا الخيــلر أي ــل يصــطدم بــللمو ف 
 االمريكك واإليراييمكد والمجن الربل ي" أيليل فعمت فك إيجلد "مول و ود هل لن  زير ال"لل". 

 ؤ مر يالم دولك **م

ومن  من الخيلرات الفميطيني" المطرو""د إ لدة الـد وة لمـؤ مر يـالم دولـكد  كـون مهم ـه م لبدـ" الد ـي" 
 الفميطيني"د ور لي" المفلو لت بين الجلنبين الفميطينك وااليراييمك. 

نل ـولد إن الـرييس و لل اليـفير الفميـطينك فـك بروكيـلد  بـد الـر"يم الفـّرا فـك  صـري"لت يـلبد" لوكللـ" األ
 بلس ا  رح  م  وزرا  الخلرجي" فك أوروبلد إ لدة الد وة لمؤ مر يالم جديدد معلبه" لممؤ مر الذي د ـت 

 .  ٢ٕٔٓإليه ال"كوم" الفرنيي"  لم 

بمــل فيهــل الدــدس  1967ب"ــدود الرابــع مــن يونيــو/"زيران  ٢ٕٔٓوا  ــرف المــؤ مر الــذي  لطد ــه ايــراييل فــك 
 ول" الفميطيني" المي دبمي"د وا  بر "ل الدول ين "ال غير  لبل لمندلش. العر ي" "دودا لمد
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و  د بــر فرنيــل مــن اكثــر الــدول األوروبيــ" ذات الثدــل ال ــك   ــلبع ممــف المفلو ــلت بــين الجــلنبين الفميــطينك 
 وااليراييمك. 

لل"هم ال ـك  جمدهـم لكن الكل ـب والم"مـل الييليـك "ـلفظ البرغـوثكد يد دـد أن الفرنيـيين لـن ي خمـوا  ـن مصـ
 مع واعنطن من أجل الفميطينيين. 

وأ ــلف البرغــوثك لوكللــ" األنل ــول:" ندــم الفرنيــيون لهــم مصــللن كبــرى مــع الواليــلت الم "ــدة ولــن يجــلزفوا 
ن كلن لديهم  دلطف  وي مع الفميطينيين".   بهذ  المصللن من أجل الممف الفميطينك "   وال

 ال يي طيدون أن يمدبوا دور البديل لمواليلت الم "دة". و لبع:"  م  للوا بصرا"" إنهم 

 **مجمس األمن أو الجمدي" الدلم" 

ومــن الخيــلرات الفميــطيني" األخــرى الم ل"ــ"د إ ــلدة الممــف الفميــطينك إلــ  ر ليــ" مبلعــرة مــن مجمــس األمــن 
 ك  ذا الييلق". الدولكد ليدوم ب طبيق "كل الدرارات ذات الصم" بللممف الفميطينك  من ميؤوليل ه ف

وكــلن المــللكك  وزيــر الخلرجيــ" الفميــطينك(د  ــد  ــلل فــك  صــري"ل ه إن مجمــس األمــن أو الجمديــ" الدلمــ"  ــد 
  كون الرا ك ل "ّمل ميؤوليل همل و طبيق  رارا همل الخلص" بللد ي" الفميطيني". 

يـراييل  رف ـلن بـللمطمق الدـ ودة إلـ  مجمـس األمـند الواليـلت  ن ذلكد يدول البرغوثك:" الواليـلت الم "ـدة وال
الم "دة ي ي خدم  "ق الندض( الفي و  د أي معروع  رار ينصف فميـطيند و ـرارات الجمديـ" الدلمـ" غيـر 

 م مزم" أل"دد وبلل للكد ال  يم" ألي ر لي"  "ت مظم هل". 

 ويو ن البرغوثك أن الخيلرات الفميطيني" المطرو"" "منطدي"". 

لكنــه ي ــيف ميــ دركل:" ال عــك  "لليــل ي فــق مــع المنطــقد فــللمطروح فميــطينيل يواجــه بطرو"ــلت ال منطديــ" 
 من  بل الواليلت الم "دة ال ك أصب"ت إيراييمي" أكثر من ايراييل نفيهل". 

مـــن جلنبـــهد يـــرى الكل ـــب خميـــل عـــل يند أن االطـــراف الدوليـــ"  يـــد  "لليـــل إليجـــلد مخـــلرج   ر ـــك الطـــرفين 
يــطينك وااليــراييمك بخصــوص ر ليــ"  مميــ" اليــالمد خصوصــل وأن أوروبــلد ورويــيل والصــين  ــرفض أن الفم

  كون بديال لمواليلت الم "دةد و و أمر أكد  أي ل الم"مل الييليك يمين عبيب.
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ايـم وي هم الفميطينيوند الواليلت الم "دةد بلالن"يلز الصلرخ إليراييلد واليدك إل  إ لم" نظلم ""كـم ذا ـك" د
لهــمد بــديال  ــن الدولــ" الميــ دم"د  ــمن الخطــ" ال ــك ينــوي الــرييس األمريكــك  رامــب  دــديمهلد وال ــك  دــرف 

 بليم "صفد" الدرن". 

ينلير/كــلنون ثــلنك الجــلري  فلصــيل خطــ"  رامــبد وال ــك وردت  21وكلنــت وكللــ" األنل ــول  ــد نعــرت فــك 
منظم" ال "رير الفميطيني"د الج مـلع المجمـس   من ال درير الييليكد الذي  دمه صليب  ريدلت أمين ير

ينلير/كـــلنون الثـــلنك الجـــلري بمدـــر  15و 14المركـــزي الفميـــطينكد فـــك اج مل ـــه األخيـــر الـــذي  دـــد يـــومك 
 الريلي" الفميطيني" فك رام اهلل. 

و عـــمل الخطـــ" بلإل ـــلف" إلـــ  اال  ـــراف بللدـــدس بعـــديهل العـــر ك والزربـــكد  لصـــم" إليـــراييلد  ـــم الك ـــل 
% مــن ميــل"" ال ــف"( وال ــالن  يــلم دولــ" فميــطيني" منزو ــ"  10يــ يطلني" الكبــرى بلل ــف" إليــراييلد  اال

بدـــل  اليـــيطرة األمنيـــ" إليـــراييلد إلـــ  جلنـــب اال  ـــراف ب يـــراييل كدولـــ" يهوديـــ"د مـــع انيـــ"لبلت  اليـــالحد وال
  دريجي" إليراييل من منلطق فميطيني" م" م". 

 6 رامب "ي خ رع  لصم" لدول" فميطين فك  ـوا"ك الدـدس  خـلرج إطـلر  وجل  فك ال درير أي ل أن إدارة
 ".  1967كيموم ر(  ن "دود  لم 

و نص الخط" كذلكد  م  أن "الميل  اإل ميمي"د واألجـوا د والموجـلت الكهرومدنلطييـي""د  كـون  "ـت يـيطرة 
جيــين مــن خــالل دولــ" إيــراييلد دون اإلج"ــلف ب"لجــلت دولــ" فميــطيند و مــ  إيجــلد "ــل  ــلدل لد ــي" الال

 فميطين"د دون  دديم  و ين "ول مل ي"  ذا ال"ل. 

ود ل  ريدلت فك  درير  الييليكد إل  رفض  ذ  الخط" بللكلمل "يث يدول إنهل " ؤيـس إل لمـ" "كـم ذا ـك 
أبدي"د ويصفهل بلل صفوي" اإلماليي"د "يث "  بدك الو ـع الدـليم  مـ  مـل  ـو  ميـهد والـذي يدنـك دولـ" وا"ـدة 

 بنظلميند أي  عريع األبر هليد  نظلم الفصل الدنصري( واالي يطلن بمدليير أمريكي"".
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 جحليل: أسمت الطلطت في مشزوعها وليظ في الىضيط

 2012\1\30الرسالة نت  
ال ي ـرك الـرييس األمريكـك دونللــد  رمـب منليـب" إال ويدــلود ال أكيـد فيهـل  مـ  يهوديــ" مدينـ" الدـدس وخروجهــل 

 الفميطيني".من أي مفلو لت  لدم"د ليملرس المزيد من ال زط واالب زاز  م  اليمط" 

ويبــدو أن  رمــب يصــر  مــ  مو فــه بدــد أن  مــم مديــلس "مراجــل" األنظمــ" الدربيــ" خــالل جولــ" نليبــه مليــك 
بــنسد وكــذلك فــك ظــل  خــبط اليــمط" و ــدم "يــم خيلرا هــل " ــ  الم"ظــ" رغــم جيــلم" مــل ي"ــلك  ــد الدــدس 

 والد ي".

ذا لــم يوافدــوا وكــلن  رامــب  ــد  ــلل الخمــيس المل ــكد إن "الفميــطينيين  ممــوا مــن  ا" ــرام الواليــلت الم "ــدةد وال
  م  الدودة إل  م"لدثلت اليالم بر لي" واعنطند ف ننل يندمق ميل دات بميلت ماليين الدوالرات".

وأكـــد  رامـــب خـــالل اج مل ـــه بـــرييس "كومـــ" اال"ـــ الل بنيـــلمين ن نيـــل و  مـــ   ـــلمش المن ـــدى اال  صـــلدي 
كي" فك الدـدس يـي م اف  ل"هـل فـك و ـت مـل الدـلم المدبـل"د م لبدـل: "لدـد الدللمك فك دافوسد أن "اليفلرة األمري

 أزلنل الددس من طلول" المفلو لت" "ول أي  يوي"  لدم" مع الفميطينيين.

ويلرع النلطق بليم الريلي" الفميطيني" نبيل أبو ردين" إل  الرد  م   رامبد مؤكدًا إنـه إذا لـم   راجـع اإلدارة 
وعــدد  مــ  أن «. لـن يكــون لهــل أي دور فــك  مميــ" اليــالم»ل فــك عــأن الدــدس الم" مــ"د األميركيـ"  ــن  رار ــ

إذا بديـت   ـي" الدـدس خـلرج »و ـلل: «. ييلي" ال هديد وال جويع وال ركيع لن  جدي مع العدب الفميـطينك»
 «.الطلول"د فأميركل خلرج الطلول" أي لً 

مر بأيوأ ف را هلد ف ن وجه" نظر  دول إن بدل  اليـمط" ورغم أن الدال لت األمريكي" مع اليمط" الفميطيني"  
الفميــطيني"  ليمــ" و ويــ"  ــو مصــم"" أمريكيــ" و إيــراييمي"(د وذلــك ألن فدــدانهل يــيز زع الو ــع األمنــك فــك 
ال ـــف"د مـــل يـــندكس  مـــ  إيـــراييل يـــمًبل ال ـــك ي  ـــطر إلـــ  إدارة عـــؤون  رابـــ" ثالثـــ" ماليـــين فميـــطينك فـــك 

 ال ف" الزربي".

مــن  نــل يفهــم ال هديــد الــذي صــدر  ــن الــرييس  بــلس أكثــر مــن مــرةد بأنــه فــك "ــلل ايــ مرار الو ــع  وربمــل
 الدليم يي"ل اليمط".
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إال أن  "مــيالت أخــرى  أخــذ من"ــ  أكثــر  دديــًداد و عــير إلــ  أن ال هديــد األمريكــك جــديد ويــأ ك فــك إطــلر 
 ديم".ال زط  م  الرييس  بلس كعخصد بهدف ال هيي" لديلدة فميطيني" ب

فك المدلبل  واجه اليمط" الفميطيني" أزم" خيلراتد ويبدو أن الب"ث  ن وييط جديد لميير  ـدمل فـك  مميـ" 
ال يــوي" يمثــل مجــرد  ر يــع لهــلد ولــن يكــن مهمــ" يــهم" فــك ظــل الو ــع الــرا ن و ــرورة  بــول اال"ــ الل بــهد 

للن معـ رك" مـع دولـ" اال"ـ الل مـن خلص" وأن غللبي" الدول الزربي" ال ك يجري ال"ديث  نهـل مر بطـ" بمصـ
 جه" وبلإلدارة األمريكي" من جه"ش أخرىد مل يدنك أن  بلس يدمل بال أي ظهير او يند  ربك أو دولك.

ويــرى مرا بــون أن األزمــ" الرا نــ"  ــك أزمــ" معــروع بأكممــه ولييــت ويــيطد مد بــرين أنــه ال يمكــن أن يكــون 
 فك الوييط فدط.  نلك  كرار لنفس اآلليلت فدطد وكأّن الخمل

وب"يب الكل ب والم"مل الييليك الدك ور  لنك البيوس ف نه من الميـ بدد الدـودة لميـلر ال يـوي" الييليـي" 
 م.2018الفميطيني" اإليراييمي" خالل  لم 

ورجـــن خـــالل "ـــديث "لمريـــلل""د أن يعـــهد الدـــلم الجديـــد مزيـــًدا مـــن الخطـــوات ال صـــديدي"  اإليـــراييمي"(  ـــد 
يطيني"د ومزيدا من بنل  المي وطنلت وال هويد لدطع الطريق  مـ  المطللبـ" بدولـ" فميـطيني"  مـ  اليمط" الفم

 .67"دود 

 ويؤكد البيوس أن  إيراييل( غير مدني" بأي  يوي" مع الجلنب الفميطينك يوا  بوييط أو بدونه.

ليــك وال فكيــر بــللمنطق ويبــدو أن الو ــع الــرا ن ييــ مزم مــن اليــمط" إجــرا  مراجدــ" عــلمم" لمعــرو هل اليي
الوطنك بديدا  ن ال"يـلبلت واألجنـدات الخلرجيـ"د والدـودة إلـ  العـدب اليـند ال"ديدـك ألي  ـرار "ليـم بـأي 

 ا جل .

ويــــرى مرا بــــون أّن اليــــمط" الفميــــطيني" خيلرا هــــل صــــدب" و ــــديف"د لــــذا  ميهــــل الــــذ لب لم "مــــل مــــن " مميــــ" 
يال بمــنن الفميــطينيين روافــع دبمومليــي" وييليــي" لفــرض ال يــوي""  بــر مو ــف فميــطينك مو"ــد  ــد يكــون كفــ

 و ليع جديدة.

 وذكر البيوس أن اليمط"  ديش و م ال يوي" الييليي" ال ك لم  دد  ليم" و بيع أو لم لمعدب الفميطينك.
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و عير المدطيلت إلـ  أن  ـرار  رامـب لـم ييـدل اليـ لر  مـ  فـرص "ـل الصـراع ييليـيًل فدـطد بـل إنـه جدـل 
 مج الييليك لرييس اليمط" الذي يدوم  م  المفلو لتد منفصل  ن الوا ع.البرنل

و نل يد دد الم"مل الييليكد نعـأت اال طـشد انـه لـيس لـدى اليـمط" خيـلرات و وجهـلتد و ـلل:"  نـلك خيـلر 
الـــرفض ومدلطدـــ" ايـــراييل الـــذي يمكـــن ان ي"ـــرك ويزيـــر الكثيـــر مـــن المدلدلـــ"د لكـــن يبـــدو ان اليـــمط" غيـــر 

  خلذ  ذا المو ف".مي ددة ال

ويدــول فــك  زريــد  لــه إن بــدايل اليــمط" المطرو"ــ" "لليــل فــك "ــلل ايــ مرار  دثــر المفلو ــلت مــع إيــراييل 
"صـــدب" ولييـــت فـــك م نـــلول اليـــدد و " ـــلج إلـــ  مدـــلرك ومواجهـــلت دبمومليـــي" ال  دـــل  ـــن مدـــلرك المنظمـــ" 

 ين" من المفلو لت". 18خالل 
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 عزيقاث: اجخماعاث فلططينيت لىضع آلياث لخنفيذ قزاراث املجلظ املزكشي 

 2012\1\31  -"القدس" دوت كوم -رام اهلل
أ من أمين ير المجن" ال نفيذي" لمنظم" ال "رير الفميطيني" صليب  ريدلتد اليوم  الثالثـل ( أن الفميـطينيين 

لــرييس م"مـــود  بــلسد األيـــبوع المدبــل لو ـــع اليــلت ل نفيـــذ  ــرارات المجمـــس يــيدددون اج مل ــلت بريليـــ" ا
 المركزي الخلص" بللدال لت مع إيراييل.

و ــلل  ريدــلت فــك  صــري"لت لفذا ــ" الفميــطيني" الريــمي"د إن المجنــ" ال نفيذيــ" لمنظمــ" ال "ريــر الفميــطيني" 
 ــف" الزربيــ"د  مــ  أن يميــه فــك اليــوم ال ــللك يــ ج مع اليــبت المدبــل فــك مدــر الريليــ" فــك مدينــ" رام اهلل بلل

 اج ملع لمجن" المركزي" ل"رك" ال "رير الفميطينك  ف ن(.

وأ ـــلف  ريدـــلت أن المجن ـــين  أخـــذان بجديـــ"  لليـــ"  ـــرارات المجمـــس المركـــزي ذات األ ميـــ"د خلصـــ"  مـــ  
والالجيـين  ـن طلولـ"   و  اي مرار اإلدارة االمريكي" بم"لول" فرض ال"مـول مـن خـالل إيـدلط ممفـك الدـدس

 المفلو لت.

وكلن المجمس المركزي لمنظم" ال "رير الفميطيني"  رر فك خ لم اج مل ـلت فـك من صـف ينـلير الجـلري فـك 
مدين" رام اهللد  كميف المجن" ال نفيذي" لممنظم" ب دميق اال  راف الفميطينك ب يراييل إل  "ين ا  رافهـل بدولـ" 

 لزل   رار  م الددس العر ي" وو ف االي يطلن.وال  1967فميطين  م  "دود  لم 

بو ـف ال نيـيق األمنـك مـع  2015وجدد المجمس المركزي "ينهل فك بيلن  رار د الذي ا خـذ  فـك اذار/مـلرس 
إيـــراييل بكلفـــ" أعـــكللهد وبلالنفكـــلك مـــن  ال ـــ" ال بديـــ" اال  صـــلدي" ال ـــك كريـــهل ا فـــلق بـــلريس اال  صـــلدي 

 " البد  فك  نفيذ ذلك.والطمب من المجن" ال نفيذي

وركزت اج مل لت المجمس المركزيد و و ثلنك أ م مؤيي" فك منظم" ال "رير الفميطيني"  مـ  الب"ـث فـك 
الرد  م  إ الن الرييس األمريكك دونللـد  رامـبد فـك اليـلدس مـن كـلنون االول/دييـمبر المل ـك اال  ـراف 

 بللددس  لصم" إليراييل وندل يفلرة بالد  إليهل.
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لل  ريدلت إن الدرار األمريكك صدب األمـور و دـد لد الف ـل إلـ  أن الجلنـب الفميـطينك لـم ييـع لمواجهـ" و 
نمــل  ــم مــن يــدوا لممواجهــ" مدنــل مــن خــالل م"ــلوالت فــرض ال"مــول واالي يــالم لرغبــلت  الواليــلت الم "ــدة وال

 ال"كوم" اإليراييمي" بريلي" بنيلمين ن نيل و.

يـدلط كـل وا  بر الم"لوالت األمريكي " اإليراييمي" بلنهل  هدف ل صفي" الد ـي" الفميـطيني" مـن كـل جوانبهـل وال
المرجديــلت ال ــك "ــددت ل"ــل الد ــي" الفميــطيني"د دا يــل إلــ   دــد مــؤ مر دولــك لميــالم كلمــل الصــال"يلت 

 بمرجديلت أممي" م"ددة وفدل لدرارات العر ي" الدولي" والدلنون الدولك.

اييمي" األمريكي"  م  الرييس م"مود  بـلسد "بللعـدوا "د معـيرا إلـ  أنهـل نفـس ووصف  ريدلت الهجم" اإلير 
 االيطوان" المعروخ" ال ك  م اي خدمهل مع الرييس الفميطينك الرا"ل يلير  رفلت.
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 مناوراث حشبه العدوان: املخاوف من حزب على غشة بذروتها

 2012\1\31العربي الجديد      غزة ــ ضياء خميل
إيـراييل "ربـًل جديـدة  مـ  الدطـلع الم"لصـرد مـع    خـوف  ـوى المدلومـ" الفميـطيني" فـك  طـلع غـزة مـن عـن

رصـــد ل "عـــودًا  يـــكري" إيـــراييمي" كبيـــرة  مـــ  ال"ـــدود العـــر ي" والعـــمللي" لمدطـــلعد ليـــل اإلثنـــين ـــــ الثالثـــل د 
بــلل زامن مــع  "ــذير المنيــق األممــك الخــلص لدمميــ" اليــالم فــك العــرق األويــطد نيكــوالي مالدينــوفد أمــس 

ة  مـ  عـفل انهيـلر  ـلمد بفدـل ايـ مرار األو ـلع الجلريـ" و دطـل الميـيرة اليـممي"د الثالثل د من أن  طلع غز 
 مد برًا أن  نلك "لج" إل   دّخل يريع لمنع "دوث ذلك.

ـــ"الدربك الجديــد"د إّن  ــوى المدلومــ" الفميــطيني" رصــدتد فــك اليــل لت األخيــرةد  و ــلل ميــؤولون فــك غــزةد ل
"ـدود العـر ي" والعـمللي" لمدطـلع اليـل"مك الم"لصـرد بعـكل مفـلجفد "عودًا  يـكري" إيـراييمي" كبيـرة  مـ  ال

مل رفـع "للـ" ال أ ـب فـك صـفوف المدلومـ" وأجهز هـل الدلممـ" فـك مخ مـف الميـلدين. وأعـلروا إلـ  أّن ال"ـديث 
يــدور  ــن "عــود غيــر  ميمــ"د و عــبه  مــك ال ــك يــ م "عــد ل  بيــل عــن الدــدوان  مــ  الدطــلعد ولــذلك رفدــت 

وزي هـــل ومـــن درجـــ" ال أ ـــب خعـــي" أن  دـــوم إيـــراييل بمبلغ  هـــل و عـــن  ـــدوانًل جديـــدًا. ورغـــم المدلومـــ" مـــن جه
ــــ"الدربك  ال"ـــديث اإليـــراييمك   ـــن منـــلورات مر دبـــ" فـــك منـــلطق غـــالف غـــزةد  ـــلل مصـــدر فـــك المدلومـــ"د ل

ل أ ـب الجديد"د إّن المدلوم"  خعـ  مـن أن يكـون ال"ـديث  ـن منـلورات خد ـ" و مويهـًلد لـذلك ر فدـت درجـ" ا
إلــ  مــل  بــل األخيــرة. ووفــق ميــؤوليند  "ــدثوا لـــ"الدربك الجديــد"د فــ ّن خطــ" الطــوارئ لم دلمــل مــع مثــل  ــذ  
ال"ــلالت جــرى  طبيدهــل بعــكل يــريع ل عــمل جميــع المدــلر األمنيــ" فــك الدطــلعد إ ــلف" إلــ  موا ــع المدلومــ" 

"د وال ـك جـرى إخالؤ ـل إال مـن  ـدد  ميـل الم لخم" لم"دود مع األرا ـك الفميـطيني" الم" مـ" والموا ـع الداخميـ
 جدًا من الدنلصر.

و زامن ذلك مع اي مرار  "ميق الطيران االي طال ك اإليراييمك المكثف فك أجـوا   طـلع غـزة فـك اليـل لت 
األخيرة. و دول مصلدر فك المدلوم"د لـ"الدربك الجديد"د إّن الفصليل م فد"  م  إبدلد عـبن ال"ـرب  ـن غـزة 

ممكنــ"د وأال  ــذ ب إلــ  مدركــ" مــع إيــراييل فــك ظــل األو ــلع المديعــي" واال  صــلدي" واإلنيــلني"  أطــول ف ــرة
 لمـًلد  12الصدب" فك الدطلع اليل"مك. ويديش مميونل فميطينك أو ل ًل صدب" فك الدطلع الم"لصـر منـذ 

صـلل"" الفميـطيني" والذي وصمت فيه مددالت الفدر والبطللـ" إلـ  أر ـلم  يليـي"د مـع ايـ مرار  دثـر جهـود الم
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و و فهل  ند ممفك الموظفين والجبلي" المللي". و عبه األو لع ال"للي" ال ـك يديعـهل الدطـلعد  مـك ال ـك كلنـت 
إل  "ـد كبيـر جـدًاد و ـو مـل يثيـر  مـق الفميـطينييند الـذين يد دـدون أّن إيـراييل إذا  2014 بيل  دوان الدلم 

 ال ظهير  ربك لممدلوم" والعدب الفميطينك.ذ بت ل"رب فك  ذ  األثنل  ي كون  ليي"د وب

إلــ  ذلــكد "ــذر المنيــق األممــك الخــلص لدمميــ" اليــالم فــك العــرق األويــطد نيكــوالي مالدينــوفد فــك كممــ" 
أملم مؤ مر لمركز أب"لث األمن الدومك اإليراييمك فك  ل أبيبد أمسد مـن أن  طـلع غـزة  مـ  عـفل انهيـلر 

ي" و دطل الميـيرة اليـممي"د مد بـرًا أن  نـلك "لجـ" إلـ   ـدّخل يـريع لمنـع  لمد بفدل اي مرار األو لع الجلر 
"ـــدوث ذلـــك. وعـــدد  مـــ  أنـــه ال بـــديل  ـــن "ـــل الـــدول يند بل  بـــلر  ال"ـــل الو"يـــد الـــذي يمـــنن الجميـــع "يـــلة 
كريم"د ويمنن  "ديق المصـير لكـل األطـراف. وأكـد أن األمـم الم "ـدة و"الربل يـ" الدوليـ"" ال  ريـلن "ـاًل اخـر 
غيـــر "ـــل الـــدول يند وأن  ـــذا ال"ـــل يـــيدود بفوايـــد  ليمـــ"  مـــ  منطدـــ" العـــرق األويـــطد ويفـــ ن المجـــلل أمـــلم 
ال دـــلون بـــين إيـــراييل والدـــللم الدربـــكد وأنـــه ال يمكـــن  و ّـــع أي  دـــلون مـــن دون  "ديـــق  ـــذا ال"ـــل. وب"يـــب 

نمـل فدـط مـن خـالل مفلو ـلت مبلعـرة بـين الطـرفين  مالدينوف ف نـه ال يمكـن ال وصـل إلـ  "ـل  بـر الدـوةد وال
الفميطينك واإليراييمكد بل  بلر مـل الدـلدريند فـك نهليـ" المطـلفد  مـ   دـديم ال نـلزالت الالزمـ" لم وصـل إلـ  
"لد وبل  بلر مل من يي "مل  بد"  ذ  ال نلزالت. وا  بر أن الدنـف واإلر ـلبد ومواصـم" بنـل  الميـ وطنلت 

ليدًل أمـلم  "ريـك الدمميـ" اليـممي"د وأن "ـل الـدول ين بـلت اليـوم والديود المفرو "  م  الفميطينييند  عكل  
 يواجه  "ديلت خطيرة و عكيكًل فك كونه ال"ل الو"يد الممكن.

 "راك م واصل  د  رامب

إلــ  ذلــكد ييــ مر ال"ــراك العــدبك والجمــل يري الفميــطينك لمواجهــ"  ــرار الــرييس األميركــكد دونللــد  رامــبد 
 لصم" لدول" اال" الل اإليراييمكد وندـل اليـفلرة إليهـلد ومدـه  يـ مر الخعـي" مـن اال  راف بللددس الم" م" 

ا خلذ اإلدارة األميركي" مزيدًا من الدرارات ال ك  صـب فـك صـللن إيـراييلد و جـّرد الفميـطينيين مـن مزيـد مـن 
 أوراق  و هم  بر اي هداف ثواب هم الوطني".

 جلجيــ"د ال ــك  أخــذ زخمــًل  صــل ديًل فــك أيــلم م"ــددة ثــم  هــدأد ومــع ال"ــراك العــدبك والميــيرات والو فــلت اال"
وفــق مــل  دــرر  الدــوى الوطنيــ" واإليــالمي" والفدلليــلت العــدبي" فــك كــل مــن ال ــف" الزربيــ" و طــلع غــزةد بــدأ 

 الفميطينيون فك الدودة أليلم اإل رابلت إل لدة صيلغ" المعهد الفميطينك من جديد.
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طينييند إلـ  أيـلم االن فل ـ" األولـ د أو مـل يطمـق  ميهـل ان فل ـ" ال"جـلرةد إذ ويديد معهد اإل رابلتد الفمي
كلنــت اإل ــرابلت ويــيم" ريييــي" فــك ال"ــراك العــدبك  ــد اال"ــ الل اإليــراييمك و رارا ــه و دوانــهد غيــر أنهــل 

 اليوم  لدت بزخم أ ّل "يوي"د ولكن بل  ملم إ المك أكبر.

يـ مر اليـمط" الفميـطيني" فـك ميـل يهل إلبطـلل  ـرار  رامـبد وال "ـذير ومـع ال "ركـلت العـدبي" والفصـليمي"د  
من اي مرار ال زط األميركك  ميهـل و مـ  الفميـطينييند والـذي بـلت يأخـذ أبدـلدًا جديـدة  بـر  دمـيص الـد م 
 لوكلل" "أونروا"د وال هديد بدطع الميل دات المللي"  ـن اليـمط". لكـّن األخيـرة ال  ـزال  زفـل أ"ـد أ ـم مصـلدر
 و هــلد الم مّثــل بمو ــف فميــطينك داخمــك موّ"ــد لمواجهــ" المخــلطر ال ــك  د ــرض الد ــي" الفميــطيني" و هــدد 
ب صــفي" مــل  بدــ  منهــلد رغــم اإلجمــلع  مــ   ــرورة مواجهــ" ومجلبهــ" الدــرارات األميركيــ" األخيــرةد و"صــفد" 

 الدرن" الم وّ ع إ النهل فك و ت  ريب.

دة الفميــطيني"د ومدهـل "ركــ" "فــ ن"د بطيي ــين فـك ا خــلذ  ــرارات ل و"يـد الصــف الفميــطينك و ر يــب و بـدو الديــل
منظمــ" ال "ريــر ومؤييــل هل لمواجهــ" الدــرارد رغــم أّن الدــرارات األميركيــ" جــل ت ل يــ هدف معــروع ال يــوي" 

 الييليي" والمفلو لت الذي يد ددونه "و"يدًا" ل"ّل الد ي" الفميطيني".

اليـــيلقد يدـــول الكل ــب والم"مـــل الييليـــكد  ييـــير م"ييــند لــــ"الدربك الجديـــد"د إّن "ايـــ مرار و يـــرة وفــك  ـــذا 
ال صديد العدبك وال"عد الدولك من  بـل اليـمط" الفميـطيني" والميـلندة الدربيـ" الوازنـ" لموا فهـلد  ـد يديـق وال 

األميركيـــ"  مـــ  إطـــالق  مميـــ"  يمزـــك  ـــرار  رامـــب بندـــل اليـــفلرة لمدينـــ" الدـــدسد كمـــل يدر ـــل إصـــرار اإلدارة
مفلو ــلت جديــدة مــع الفميــطينيين"د م ــيفًل أن "ال"ــراك العــدبك والجمــل يري و "ركــلت اليــمط"د لييــت فــك 
صـللن اإلدارة األميركيـ"د ال ـك  دمـل جل ـدة لـدفع الفميـطينيين واإليـراييميين لمجمـوس  مـ  طلولـ" مفلو ــلت 

 مع إغالق ممف الددس".

ــه "" ــ   ــذ  الم"ظــ"د لــم  يــ طع اليــمط" الفميــطيني" أن  "صــل  مــ  أر ــي"  ويــ"  ويمفــت م"ييــن إلــ  أّن
فميــطينيًل لمواجهــ"  ــرار  رامــبد إذ مــل زالــت  ــرا ن  مــ  الخــلرج و مــ  "للــ" االيــ دطلب لدــوى دوليــ" ميــلندة 

 وم دلطف" مع الد ي" الفميطيني"".
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ك ل صفي" الد ي" الفميطيني"د  ـو الدلمـل و زفل اليمط" أّن أ م  لمل لمو وف بصالب" أملم أي  وّجه أميرك
ـــ  أّن "المو ـــف الـــوطنك والو"ـــدة و وظيـــف كـــل إمكلنـــلت  ـــذي يعـــير إل ـــداخمكد وفـــق مـــل يدـــول م"ييـــند ال ال
الفميــــطينيين والمو ـــــف الدربـــــك الريـــــمك والعـــــدبك لميــــلندة  ـــــذ  الموا ـــــفد ال يمكـــــن ايـــــ د لؤ ل والمو ـــــف 

فميــطيني" "أن  دــف لمواجهــ" ييليــ" اليــمط" ال"لليــ" ال ــك الفميــطينك مفكــك"د مو ــ"ًل أّن  مــ  الفصــليل ال
  دلرض مع  ممي" "عد مو ف فميطينك موّ"دد ومطموب منهلد وخصوصـًل مـن فصـليل المنظمـ"د أن  فدـل 
كمـــل الجبهـــ" العـــدبي" ل "ريـــر فميـــطين ال ـــك كلنـــت يـــّبل " فـــك إ"ـــداث "للـــ" مـــن الف ـــراق الييليـــك فـــك إطـــلر 

 يليلت اليمط"".المنظم" واالن دلد الوا ن لي

من جه هد يو ن أي لذ الدموم الييليي" فـك جلمدـ" األمـ" بزـزةد "يـلم الـدجنكد أّن ريـيس "كومـ" اال"ـ الل 
بنيلمين ن نيل و را ن منذ الم"ظ" األول   م  أّن ال"راك العدبك الفميطينك يـيكون "زوبدـ" فـك فنجـلن"د  ـد 

 ل هم اليومي".يي مر أيلبيع ثّم يم فت الفميطينيون إل   فلصيل "ي

ويعير الدجنك فك "ديث لـ"الدربك الجديد"د إل  أّن "ال دديدات ال ك  عـهد ل "يـلة الفميـطينيين اليوميـ"د جـز  
مــن المخطــط ال صــفوي لمد ــي"د  بــر إعــزلل المــواطنين بــأمور "يــل هم اليوميــ"د رغــم مــل ي دّر ــون لــه مــن 

 ل"يل ي"".مؤامرة ل صفي"   ي همد  م  أ مي" معلغمهم الوطني" وا

وي يف الدجنك أّن "المطموب  و أن  كـون ال"راكـلت العـدبي" والجمل يريـ"  ـمن خطـ" ايـ را يجي" عـلمم"د 
و ــمن أنــواع المدلومــ" كلفــ"د واالن دــلل إلــ  مر"مــ" د ــم المدلطدــ" إليــراييل وأميركــل داخميــًل وفــك كــل مكــلن 

امـب أّن الدـرارات ل صـفي" الد ـي" الفميـطيني" يمكن فدل ذلك فيهد "    كـون الفـل ورة مر فدـ" ويدمـم بدـد ل  ر 
 ي كون مكمف"".

ويرّكز الدجنك  م  " دزيز دور "ركلت المدلطد"د مل ييدفع الموبيلت اال  صـلدي" إلـ  إيـدلط  رامـب ل زييـر 
 الييلي"  جل  الد ي" الفميطيني"د فللموبيلت اال  صلدي" لهل  أثير  لمد ويجب اي زالل ذلك".

لفميطيني"د وفـق الـدجنكد فهـك "منعـزم"د كمـل العـدبد فـك  فلصـيل ال"يـلة اليوميـ" والمصـلل"" أّمل الفصليل ا
وال"صـــلر ومدـــدالت البطللـــ" والمؤعـــرات الخطيـــرة ال ـــك يديعـــهل يـــكلن غـــزة ووا ـــع االيـــ يطلن وال هويـــد فـــك 
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ف  ـــذ  ال ـــف" الزربيـــ" والدـــدسد و ـــك ميـــ نفدة و ـــلجزة  ـــن صـــنل " أي عـــك  يـــدفع اإلدارة األميركيـــ" لو ـــ
 اإلجرا ات".

ويمفت إل  " رورة أّن  ديـد اليـمط" الفميـطيني"  وزيـع المـوارد الملليـ" بطريدـ"  لدلـ"  مـ  الفميـطينيين ورفـع 
اإلجرا ات الددلبي"  د غزةد و دزيز صمود المواطنيند ل دزيز االن فل " و"عد الدللم فك إطـلر ايـ را يجي" 

 يطيني"".موّ"دة لمواجه" معلريع  صفي" الد ي" الفم

  



 

 24فلططينيتشــــإون 
 

 حزب الكالم بين الفلططينيين وأمزيكا والزؤيت الطياضيت الغائبت..!

 2012\1\31   أمين لالعالم  بقمم: د.ناجي صادق شراب
ليـــت بصـــدد ال ـــأريخ اليـــريع لمدال ـــلت الفميـــطيني" األمريكيـــ"د فهـــذ  الدال ـــلت  ـــك الوجـــه اآلخـــر لمدال ـــلت 

ليــت بصــدد  كــرار نفــس المدــوالت ال ــك  ؤكــد إن"يــلز الييليــ" األمريكيــ" إليــراييلد األمريكيــ" اإليــراييمي". و 
فهــذ  مــن بــديهيلت الييليــ" األمريكيــ"د وليــنل ب"لجــ" لمد عــ" واإليــ زراب ألي مو ــف او  ــرار أمريكــك ل بنــك 

يد بــر المو ــف اإليــراييمك. فــللدول ان إ" كــلر وفعــل الواليــلت الم "ــد  لممفلو ــلت  مــ  مــدار  دــديند  ــذا 
  صور فك  را ة الييلي" والمو ف األمريككد و د ال يخرج  ن مبررات فعل فك إدارة الدممي" ال فلو ي".

لــيس مــن ال"كمــ" الييليــي" اإلن ظــلر كــل  ــذ  اليــنين لنصــل لهــذ  الن يجــ"د واألمــر نفيــه ينطبــق  مــ   ــرار 
ك ندــل يــفلر ه مــن  ــل أبيــب إلــ  الــرييس األمريكــك  رامــب اإل  ــراف بللدــدس  لصــم" إليــراييلد والعــروع فــ

" ملال ــه  ويــ"د وبــدأت إر لصــ ه مــع "مم ــه اإلن خلبيــ"د وأذ ــب  الدــدس الزربيــ".  ــذا المو ــف كــلن م و دــلد وال
أبدــد مــن ذلــك أن  ــذا الدــرار بــلت اآلن مر بطــل برغبــ" الــرييس  رامــب فــك ريليــ" ثلنيــ" و ــذا "ــلل كــل رؤيــل  

ي"  بـدأ مـن اليـوم األول ل ـولك الريليـ". ولـو يـألت أي ريـيس أمريكـك الواليلت الم "دةد فللرغب" فك ريلي" ثلن
 فك اليوم األول لريلي ه لدلل لك أ"كم لريلي" ثلني".

وليت بصدد المدلرن" بين  وة الدولـ" األ"لديـ" فـك الدـللم وبـين  ـوة اليـمط" الفميـطيني"د وال أ ـول  ـوة العـدب 
لت الم "ــدة. و ــذا يدنــك ال"لجــ" لرؤيــ" ييليــي" وا ــ"" فــك الفميــطينك ال ــك ال  دهــر مهمــل كلنــت  ــوة الواليــ

 ال دلمل مع مو ف اإلدارة األمريكي"د و ندمل أ ول رؤي" فهذا يدنك إي را يجي" وا "" فك أ دافهل واليل هل.

ال بــد أن يكــون الهــدف وا ــ"لد و نــل مــل  ــو الهــدف مــن ال"ــرب الكالميــ" ال ــك بل ــت  "كــم الدال ــلت   ــل 
ك مواجهـ" غيـر م"يـوب"د وال  ـدرك  ـدا يل هل  أم ان الهـدف الـدخول فـك "للـ" مـن الدـدا   الهدف الدخول فـ

والدـــدا   نـــل مـــع اإلدارة األمريكيـــ" فدـــط  ام أن الهـــدف مجـــرد ال ـــزط  مـــ  اإلدارة األمريكيـــه لم راجـــع  ـــن 
  رار ل 

ذا كلن الهدف األخير  و  دف  ذ  ال"رب الكالمي"د فهذا  را  ييليكد و ـدم  فهـ م آلليـلت وميكلنيزمـلت وال
الييليـــ" األمريكيـــ"د و ـــدم فهـــم لمكونـــلت وبييـــ" الدـــرار األمريكـــك الـــذي  مدـــب البييـــ" الداخميـــ"د و ـــوة المـــوبك 
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الصــهيونك دورا مــؤثرا ومبلعــرا فــك  ــرار الريليــ" و ــرار الكــونجرس األمريكــكد فللــذي ي"كــم الدــرار  نــل المــلل 
 والصوت و مل مل   "كملن فيهمل إيراييل.

ديد الهدف مطموب وأيلس أي "راك ييليكد لكن ان  خرج  ذ  ال صري"لت وبهذ  الدـوة الكالميـ" وكأننـل  "
نيـجل ندطـ"د ورغبـ" فـك العـهرة الييليـي" مـن أصـ"لبهلد الوطنيـ" ال  دـلس بهـذ  ال صـري"لت. نعـهد  يـلر ل 

د فهـذا بديـدا  ملمــل مـن الكـل  مـ  عـن  ـذ  ال"ــرب الكالميـ".  ـد يفهـم الـبدض أنـك أد ــو لفذ ـلن والخ ـوع
فمو ف الطفم"  هد ال ميم  ا وى من الكثير من ال صـري"لت. مـل أ صـد  ان يكـون لنـل  ـدف وا ـن وم"ـدد 
و لبــل لم "ديــق وال نفيــذ. والدنصــر الثــلنك  "ديــد اآلليــلت المــؤثرة  مــ  الدــرار الييليــك األمريكــك. و نــل ندــم 

إلزليـه بعـكل كلمـلد لكـن ال فيـير وال دـديل  ـد ي"مـل فـك يمكن ال أثيرد ويمكن  دـديل الدـرارد ولكـن ال أ و ـع 
 ييل ه ال راجع.

واليـــؤال  ـــل نممـــك اليـــلت لم ـــأثير   ـــد ي يـــل ل الـــبدض ومـــل اليـــلت ال ـــأثير  ا  دـــد كثيـــرةد ولـــيس بلل ـــرورة 
إم الك  نلصر الدوة الصمب" من جيش ومللد و ـذا غيـر م ـوفر. لكـن يممـك الفميـطينيون  نلصـر كثيـرة مـن 

النل مــــ"د والدــــوة الدوليــــ" الدا مــــ"د والدــــوة الدربيــــ" واإليــــالمي"د فــــك "مــــول وال  يــــويلت بــــدون ال يــــوي" الدــــوة 
 الييليي" لمد ي" وركيز هل  يلم الدول الفميطيني" و لصم هل الددس العر ي".

الم "ـدة لدل من أ م  نلصر ال أثير ال ك يممكهل الفميطينوند  در هم فك ال أثير  مـ  مكلنـ" و يبـ" الواليـلت 
فــك المنطدــ"د بــل والدــللم.  ــذ  المكلنــ" و ــذا الــدور منــوط بــللمو ف الفميــطينك والد ــي" الفميــطيني"د ويمكــن 
لمفميـــطينيين  "جـــيم  ـــذا الـــدور فـــك المنطدـــ"د و ـــك منطدـــ" إيـــ را يجي" لممصـــللن األمريكيـــ". وبلل ـــللك يمكـــن 

  الدــرارات والييليــلت األمريكيــ" الدا مــ" ال ــأثير  مــ   ــذ  المصــللن. وال ــأثير اآلخــر  و ــين و بيــلن أن  ــذ
إليــراييل لهــل مــردود  كيــك " ــ   مــ  أمــن إيــراييلد بمدنــ  إريــلل ريــلل"  ويــ" ان الهــدف منهــل لــن ي "دــق 

 بدون اإلي جلب" لممطللب الفميطيني"د و فهم ال"دوق المعرو " لمفميطينيين.

ن كلنــت   نــلك  "ــديلت وصــدوبلت كثيــرة لف نــلع فــك بييــ" ال ــأثير فــك البييــ" الييليــي" األمريكيــ" الداخميــ" وال
 يود ل األصولي" الميي"ي" والعدبوي"د لكن  ذا ال يمنع من م"لول" ال زمزل وال أثيرد و نل لـدينل دبمومليـيلن 
نلعــطلن د. ريــلض منصــور و"يــلم زممــطد و مــل ي دليعــلن داخــل المج مــع األمريكــكد وغير مــل مــن النخــب 

زةد ويمكـن ان يدـدمل  صـورا إيـ را يجيل لم ـأثير  مـ   نلصـر ال ـأثير فـك الـراي الدـلم الفكري" واألكلديميـ" البـلر 
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األمريكــك مــن منطمــق ان الييليــ" األمريكيــ" الداخميــ"  وصــف بييليــ" البــلب المف ــوح. وال عــك  ــذا ي" ــلج 
يالمك ومن الدول الصديد". ومن أ م اآلليـلت الثبـلت  مـ  المو ـف الفميـطينك و ـدم ا ل راجـع لد م  ربك وال

 "ـت  ــزط ال هديــدات الييليــي" والملليــ"د فخبــرة ال دلمــل مـع الييليــ" األمريكيــ" فــك النهليــ" ي ك عــف خطــأ 
 ييليل هل و رار هل.

ومـــن اآلليـــلت  فديـــل لاليـــلت الدلنونيـــ" " ـــ  داخـــل الييليـــ" األمريكيـــ"د و مـــ  الميـــ وى الـــدولك  فديـــل دور 
"يـل  العر ي" الدولي"د والميؤوليه الدولي"د و فد يل لدور الدوى البديمـ" كللـدور األوروبـك والصـينك والرويـك وال

ـــ" وم مليـــك"  ـــ"  وي ـــ" ييليـــي" فميـــطيني" داخمي ـــ  بني ـــلج إل ـــد.  ـــذ  اآلليـــلت  "  دور الدـــوى الم صـــل دة كللهن
وم و"ــدة "ــول رؤي هـــل الوطنيــ"د وبــدون  ـــذ  البنيــ" الييليـــي" يــ بد  الخيــلرات والدـــرارات الفميــطيني"  ديمـــ" 

 وكمن ي"رث األرض لزير . الجدوىد

 و"يـــد المزـــ" الييليـــي"د و ركيـــز ال صـــري"لت الييليـــي"د و وظيـــف المفـــردات الييليـــي" فـــك مكلنهـــل الصـــ"ين 
واليــميمد الكــل يمكنــه ان يصــرخد لكــن المهــم ان  صــل الصــرخ" والصــوت.  ــذ  خيــلرات  " ــلج لو ــتد ففــك 

 الييلي" ال نممك  صل ييدنل موي   ميه اليالم.

  



 

 27فلططينيتشــــإون 
 

 ئهصاف املقاومت الفلططينيت من تهىيماث مخفلطف!

 2012\1\31  21عربي  ساري عرابي
معـــ زل بللك لبـــلت الفميـــفي"د فـــك  بـــل أكثـــر مـــن أيـــبوعد ك ـــب أبـــو يدـــرب المرزو ـــكد األكـــلديمك ال ونيـــكد ال

مدون ه المويوم" بـ"الو ك الدربك بد ليل األم""د مدلل" بدنـوان "المدلومـ" الفميـطيني": مأز هـل وخيلر ـل األكثـر 
 رعدا".

وال"ّق أن بد ل من مدّدملت المدلل" مّمل أ فق مدـهد ويـبق لـك الك لبـ" فيـهد كمـل "ـلول الكثيـرون الك لبـ" فيـه 
ربيــ"د والمدصــود مــن ذلــك  "ديــداد ال ــرابط الد ــوي مــل بــين ال "ــرر مــن االيــ بدادد و "ريــر منــذ الثــورات الد

البالد من االي دملر المدّنعد فللمعكم" فك البالد الدربي"د لم  كن معـكم" ايـ بداد ف"يـبد بـل ظمّـت المعـكم" 
طيند بـل مـن المؤّكـد أن االي دملري"  ليم"د و ذ  المعكم" غير منفّك"  ن االي دملر الصهيونك الزربك لفمي

االي دملر الصهيونك لفميطيند من األيبلب األيليـي" فـك  دثّـر الثـورات الدربيـ". ومـل ال"للـ" الم رّديـ" ال ـك 
نرا ـــل فـــك مصـــر اآلن  نـــل ببديـــدد وال المأيـــلة الداميـــ" المف و"ـــ" فـــك يـــوريل ال ـــك أ ريـــد لهـــل االيـــ مرار " ـــ  

 الم"ظ"!

ـــهد وكمـــل  ـــو عـــأن أكثـــر مـــن يك ـــب فـــك  ـــذ  المو ـــو لت الكبـــرىد ممـــن يد ر"ـــون "مـــوال ايـــ ثنليي"  بيـــد أّن
لألزمــلتد يك فــون بلل هويمــلت اإلنعــليي"د أو بللمدــّدملت ال ــك  "ــوي كثيــرا مــن الخمــطد دون أن يجيبــوا  مــ  

كممـ"د خّصـص منهـل فدـرة وا"ـدة  885اليؤال المطموب منهمد و و يؤال "كيف". فمدلل" الدك ور ال ك بمزـت 
كممـ"د وبهـذا لـم نيـ فد عـييل فـك ال"ديدـ"د وال"ـّل لـدى الـدك ور بلخ صـلر  ـو  46ر األكثر رعدا"د من لـ"الخيل

 "ال"مف بين الربيع الدربك وفميطين".

المعكم" أّن الدك ور لم يدل لنل كيف يكون  ذا ال"مف.  ذ  المطللب"د لييت اي نكلري" أو رف ل لمفكرةد فمدـد 
أيليــّك مــن انعــزللك بللك لبــ"  ــو فــك الد ــليل الدربيــ"د وال يــيمل المصــري" ك بــت  فيهــل مــّرات  ديــدة. وجــز  

واليــوري"د بلإل ــلف" لندــد اليــموك اإليرانــك ببدديــه الجــو ري والدر ــكد وكــذا فــك ندــد "مفــل  "إيــراييل" الجــدد 
ن فــك بدــض الدواصــم الدربيــ"د ولكننــل بلل أكيــد ن" ــلج مــن "الفيميــوف" مــل  ــو أكثــر ممــل ي"يــنه كــّل أ"ــدد مــ

طالق الكالم  م   وا نه!  اإلنعلييلتد وال
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ص"ين أن الدك ور ك ب بدد ذلك بيومين مدلل" ويمهل بـ"مدلوم" فميطين.. خيلر ـل الو"يـد ال"مـف مـع الربيـع 
ّنمـل كثّـف مـن  جليـه  -ومـع األيـف  -الدربك"د إال أّنـه بجهـد   ـذا  لـم يدـّدم جديـدا يخـدم د ـوا  الدري ـ"د وال

يـراند مـع  أكيـد منـه إليراند وبلل للك لمن  ي "للف مدهل فك ييلق مدلوم" "إيـراييل"د ميـلويل بـين "إيـراييل" وال
 مـــ  أن األخيـــرة أخطـــر لجممـــ" أيـــبلب يـــل هلد  ـــلّمل إلـــ  مدّدمل ـــه المزيـــد مـــن الخمـــط الميـــ ند إلـــ   نل  ـــه 

ن لممدلومــــ" أيمـــول/ يـــب مبرد وبلل ـــللك فلليـــالح الـــذي  دّدمـــه إيـــرا 11الراف ـــ" لممدلومـــ" الميـــم"" مـــن بدـــد 
يخـــــدم "إيـــــراييل" فـــــك الن يجـــــ"خ ألنـــــه يدينهـــــل  مـــــ  ندـــــت الفميـــــطينيين  -ب"يـــــب الفيميـــــوف  -الفميـــــطيني" 
 بلإلر لب!

وأّمل  و ي"ه لمخيلر الثللثد فمـم يـزد  مـ   ولـه إنـه "ـّل ي ـأّلف مـن مبـدأين: األول و"ـدة العـدب الفميـطينك 
يع ومن يؤّيد  فك اإل ميم. والدك ور مّرة أخرى لم يدل لنـل وال خّمك  ن أمرا  ال"ربد والثلنك اخ يلر صّف الرب

"كيف" ن"ّدق المبدأ األول والثلنكد مع أّنه ينبزك  ميه أن يدرك أّنه ال خالف لدي المدلوم" الفميـطيني"  مـ  
  ذين المبدييند  م  األ ل لدى "رك" "ملس.

ي"د  ـليال إّن الـدك ور مصـطف  البرغـوثك  ـو أ ص  مل ذكر  الـدك ورد أن ينـ هج الفميـطينيون المدلومـ" اليـمم
مي دبل المدلوم" الذكي"د م جّيـدا الفكـرة فـك عـخص رجـلد و ـذا ال جيـيد نـلجم  ـن  صـور فـك الم لبدـ" لـدى 
صــل"ب "الــوع الدربـــك بد ــليل األّمـــ""د كمــل يـــنبين  مــ   جـــل ال"دــلد فـــ ذا كفّــت المدلومـــ" الفميــطيني"  ـــن 

د فهـك لـن  " ـلج إليـران. وبصـرف النظـر  ـن كـون الفكـرة إلـ   ـذا ال"ـّد اي خدام اليالحد كمل يرى الـدك ور
ال  را ك كثيرا من الو ليع الدليم" ال ك  " لج  فكيكلخ ال ي نجـز بمجـرد أن  مدـك المدلومـ" الفميـطيني" يـال"هل 

 الدنفكد ف ّن الدك ور ال يخبرنل ن"ن مدلعر الفميطينييند مل  ك واجبلت الربيع الدربك إزا نل!

وألّن مدـــدملت الـــدك ور الخلطيـــ" كثيـــرةد فيـــوف نجـــد أنفيـــنلد م ـــطرين كثيـــرا لمدـــول "بصـــرف النظـــر"د كـــك 
ـــل أن ندـــّرف  ـــك مـــثالخ  مين ـــ" الظللمـــ"د مـــن ذل ـــدك ور الخلطيـــ" أو أ"كلمـــه األخال ي ن جـــلوز  ـــن  صـــورات ال

ع "إيـــراييل" إلـــ  الـــدك ور بـــأن ا فل يـــ" أويـــمود وبخـــالف مـــل يظـــّند لـــم  "ـــّد مـــن   ـــم األرضد وال إلـــ  إرجـــل
رجــلع إيــراييل ل"جمهــل الطبيدــك"د ألـــف  "جمهــل الطبيدــكد و نــل ينبزــك أال يفو نــل أن ن ــع  "ــت مدول ــه "وال
خّطد إذ إّنـه ورغـم  ولـه إن "إيـراييل" كـلين غيـر طبيدـك فـك بالدنـلد وبلل ـللك إمكلنيـ" إزال ـه  ليمـ"د وذلـك فـك 

 لمدول إّن لـ"إيراييل" "جمل طبيدّيل! ييلق مدلرن هل مع خطر إيران "األكبر"د ف ّنه يدود
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"يــنلد مــل ينبزــك  مــ  الــدك ور أن يدرفــه أّن أويــمو  ال ــك يدــول إّن لــه  ميــه مال"ظــلت لــم يبينهــل(  ــو الــذي 
يــب مبر لـــم  ــزد  مــ  كونهــل أ طــت "إيــراييل" دفدــ"د لكـــن  11 ــل ف مــن "جــم االيــ يطلند وأن أ"ــداث 

ملل الفميطيني" ال ك ييهل  م  "إيراييل" وصـفهل بلإلر ـلبد و"ينمـل "إيراييل"  زّطت أيليل بأويمو ال بلأل 
 يب مبرد كلن يف رض أن  كون أويمو  د ان هت وأف ت إل  المر"م" الدايم". 11جل ت أ"داث 

مــل يجهمــه الفيميــوفد  ــو "جــم االيــ يطلن الــذي   ــل ف فــك ف ــرة أويــمو  مــل كــلن  بــل أويــمود و" ــ  كــل 
ل ـك اب كر ـل اال"ـ الل ال" ـوا  ان فل ـ" األ صـ  ولمنـع نمـط الدمميـلت ال ـك أبــد هل اإلجـرا ات االيـ دملري" ا

الفميــطينيون فـــك  ـــذ  االن فل ـــ"..  ـــو مبنـــك  مـــ  أويـــمود و مـــ  وجـــود اليـــمط" الفميـــطيني"د و مـــ   ديـــيم 
أرا ــك ال ــف" الزربيــ" إلــ  ثالثــ" منــلطق  أد بدج( و مــ  إرجــل  الدــدس إلــ  مفلو ــلت الو ــع النهــليك. 

يــن"  13مــ  أّي "ــلل ينبزــك أن ن دــّرف الفيميــوف أي ــل بــأّن ال ــف" الزربيــ" ال مدلومــ" ميــم"" فيهــل منــذ و 
  دريبلد ومع ذلك فهك أرض الد م وال هويد!

ال يــدرك الفيميــوف الكلرثــ" ال ــك "مّــت بللفميــطينيين جــرا   ــذ  اال فل يــ" و طبيدل هــل  مــ  األرضد دون أن 
د لكــن الندــلش فــك الن ــليج ال ــك  عــّكل جيــد ل األيــلسد إال أن الــدك ور يثــق ننفــك فوايــد أخــرى  "ّددــت منهــل

ب مكلنيــ" أويـــمو  مــك  ال ـــك  نفيهــل الو ـــليع( ألنــه يثـــق بــأخالق مـــن  دــدو لد أي  يـــلدات الثــورة الكبـــلرد لكّنـــه 
 همد ييــهل  ميــه أن ييــلوي بــين الثــورة الم ــلدة والمدلومــ" الفميــطيني"د ويعــّكك فــك  دــل  لد هــل وفــك بصــير 

وفك أنهم خون" بيبب  "للفهم مع إيران ب"يـب فهمـهد وأنهـم أمـرا  "ـربد وال يخ مفـون  ـن األنظمـ" الدربيـ" 
الريـــمي"د وأن "ركـــلت المدلومـــ"   ـــلجر بللد ـــي"د وور ـــ" إيرانيـــ"د وأن المدلومـــ" فـــك غـــزة  عـــبه المدلر ـــلت 

 الجهلدي" اي بدادا وفيلدا فك عبه دول".. الخ!

كـّل  ـذ  اال هلمـلتد لكـن يكفـك لـد"ض جمم هـلد  ـو  مـك الميـلواة بـين " ربـك مـن الثـورة لـيس  مينـل أن نـرد ّ 
الم ـلدة ي "ـللف مـع إيـراييل بـد وى ال"ـرب  مـ  إيـراند وبـين  ربـك مـن المدلومـ" الفميـطيني" ي "ـللف مـع 

" مـع إيـراند مل ييم  بللمملندين  مـال  إيـران"د إذ يزيـب  ـن  ـذ  الميـلواةد أّنـه ومهمـل اخ مفنـل "ـول الدال ـ
وفك  ددير ظرف المدلوم" الفميطيني" و دديدا هد ومهمل اخ مفنل فـك صـ"" ان هـلج المدلومـ" الميـم"" فـك  ـذا 
الظرفد ف ّنه لـيس  مينـل أن نيـلوي بـين الظـللم المجـرم الخـللص الـذي لييـت لديـه   ـيه  لدلـ"د و ـم  ـرب 
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دارة الثــــورات الم ــــلدة "مفــــل  "إيــــراييل"د وبــــين مــــن يــــدافع  ــــن   ــــي"   لدلــــ"د " ــــ  لــــو أخطــــأ الطريــــق وال
 ال "للفلت.. كيف يزيب  ذا الفرق الجو ري  ن  دل "فيميوف" !

و مينـل أن ندـّرف الـدك ورد بـأّن المدلومـ" الفميـطيني" ال  "صـر الدـّوة فـك الدـّوة الملديـ"د و ـك  ـدرك أكثـر منــه 
ت  ميــهد وأّنــه ال بــّد مــن الجمــع بــين الدــّوة الفــرق الهليــل فــك الدــّوة بــين  ــّوة االيــ دملر و ــّوة العــدوب ال ــك ثــلر 

الملدي" والرو"ي"د والدنيف" والمطيف"د كمل يدـولد لكـن المعـكم" أّن الـدك ور ال يدـرف أّن المدلومـ"  دـرفد دون 
أن ننكر أّنهل و دت فك أخطل  إيـ را يجي"د جدم هـل فـك  ـذا المـأزق الـرا ند بمـل فـك ذلـك ان"صـلر مدلوم هـل 

 طلع غّزةد لكن أخطل  ل  مكد ورغم مخلطر ل ال ك أ  ّر بهلد وأخع  منهل  م  ميـ دبمهل بعكمهل ال"للك فك 
 الدريب ال الم ويط والبديد ف"يبد ال  جدمهل بلليو  الذي يرميهل به الفيميوف الم" رم!

هد لــم يكــن الــدك ور  ــلدرا  مــ  النــزول إلــ  األرضد أي إلــ   فكيــك الوا ــع صــدودا إلــ  المبــدأ الــذي يطللــب بــ
وكـــلن فـــك مدـــرض  جنيـــه  مـــ  المدلومـــ" الفميـــطيني" غـــلفال  ـــن الـــثمن البـــل ظ الـــذي دفدـــه الجيـــد األيـــلس 
لممدلوم" الفميطيني" "ينمل ان"لز لمثورات الدربي"د والدك ور إذ لم يزل يطللبهل بمل يكّبد ل أ دلف  ـذا الـثمن 

ويمــلت ال  ال ــ" لهــل بوا ــع المدلومــ" أو ال يخبرنــل بواجــب "الربيــع الدربــك" إزا  ــلد ورغــم ذلــكد وغيــر  مــن  ه
أفكلر ل ال ك  "كم  ال  هل ب يراند فـ ّن ثمـ" أفكـلرا أخـرى  يـ "ق الندـلشد "ـول المدلومـ" وأدوا هـل وأخطليهـلد 
و"ـول المدلرنـ" بـين إيــران و"إيـراييل"د إال أن د"ـض أخطليــه أخـذ ميـل"" كبيــرةد ال لدمـق األفكـلر ووجل  هــل 

هلد ويظل  مينل أن ننل ش مل ييـ "ق الندّـلشد وأن ند ـرح  مـ  الـدك ور اإلجلبـ"  مـ  و و هلد بل لكثرة أخطلي
 يؤال "كيف"د الذي أ ممه رغم د لوى  نلوينه الدري "!

 لدمنل نفدل ذلك فك مّرات  لدم" كمل فدمنل  من  بل!

 

  جم بحمد هللا


