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 "حماص" جذعى الزئيظ عباص إلى الاهحياس للشعب الفلططيني وخياره بامللاومت

 2012\1\22  بيروت ـ خدمة قدس برس
دعت حركة المقاومة اإلسالمية "حماس" رئيس السمطة الفمسطينية محمود عباس، إلى نفض يػد  مػف الرنػاف 

ة السػالـ، واينحيػاز الكامػؿ لريػار الاػفل الفمسػطيني مػي مقاومػػة عمػى الوييػات المدحػدأل ايمريكيػة مػي عمميػ
 ايحدالؿ.

وأكػػػد القيػػػادي مػػػي حركػػػة "حمػػػاس" أسػػػامة حمػػػداف مػػػي حػػػديا مػػػق "يػػػدس بػػػرس"، أف "يػػػرار درامػػػل القا ػػػي 
بػػػايعدراؼ عا ػػػمة لالحػػػدالؿ والبػػػد  بنقػػػؿ سػػػفارأل بػػػالد  إلينػػػا، لػػػف يسيػػػر اػػػيئا مػػػي ينػػػاأل الاػػػفل الفمسػػػطيني 

 ر ه، ومي مقدمدنا القدس عا مة بمسممينا ومسيحيينا".ودمسكه بأ

وأاػػار حمػػداف إلػػى أنػػه "كػػاف اي ػػؿ أف يفػػود المويػػؼ الػػوطني الفمسػػطيني إلػػى أ ػػوله، واي ػػؿ الػػذي كػػاف 
 ، نو مقاومة ايحدالؿ، وأف كؿ المسارات ايررى كانت اسدثنائية".1917منذ ايحدالؿ البريطاني عاـ 

جمػػس المركػػزي لمنظمػػة الدحريػػر الفمسػػطينية يبػػؿ أيػػاـ، كػػاف دوف المسػػدوى، ويػػد وأ ػػاؼ: "مػػا  ػػدر عػػف الم
عػالف  سفينا يبؿ عقد المجمس مػف أجػؿ ممدقػى داػاوري لدحديػد سػقؼ ايجدماعػات، لويػؼ الدنسػيؽ ايمنػي وا 

 اننيار الدسوية والفودأل لممقاومة، لكف ذلؾ لـ يديسر".

 ػػػرول المقػػػامرأل الدػػػي ي يمكػػػف أف دكػػػوف رابحػػػة،  وأكػػػد حمػػػداف، أف "الرنػػػاف عمػػػى أمريكػػػا نػػػو  ػػػرل مػػػف
ومحاولػػة البحػػا عػػف بػػديؿ لموييػػات المدحػػدأل، لػػيس ريػػارا عػػايال، ولػػذلؾ رسػػالدنا لمػػرئيس عبػػاس بػػأف ينحػػاز 

 لريار افبه ومقاومده، ولف يرسر مي ذلؾ".

ة المطػاؼ ي أحػد ورأى القيادي مي "حماس"، أف "الرناف عمى ريار المقاومة وايفي وجدي"، وياؿ: "مي نناي
يمكنه أف يفرض عمػى الاػفل الفمسػطيني مػا ي يريػد ، الثسػرأل الدػي يمكػف أف يػدرؿ مننػا الفػدو أف يقبػؿ أحػد 

 منا بذلؾ".

وأ ػػاؼ: "إذا دوحػػدنا ممػػف يسػػدطيق ال ػػناينة دحقيػػؽ أي اردػػراؽ، أ ػػؼ إلػػى ذلػػؾ مػػ ف انحيػػاز أجنػػزأل ايمػػف 
 و سينسحل مف ال فة كما انسحل مف القطاع".الفمسطينية إلى المقاومة، منذا يفني أف الفد
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وعمػػا إذا كػػاف المحػػيط اإليميمػػي مسػػاعدا لمثػػؿ نػػذا الريػػار، مػػي ظػػؿ الحػػديا عػػف  ػػفقة القػػرف ومحػػاويت 
الدطبيق مق ايحدالؿ، ياؿ حمداف: "المحيط اإليميمػي لػيس مدفقػا عمػى  ػفقة القػرف، ونػو مدفػاوت، والػرمض 

يميمػي الػرامض، ولػف يبقػى أمػاـ المليػديف لم ػفقة ميػر اين ػماـ لمكػؿ الفمسطيني لم فقة سياجق الفريؽ اإل
 الرامض".

عمى  ػفيد خرػر دعػا حمػداف حركػة "مػد " إلػى ايلدػزاـ بدنفيػذ ادفايػات الم ػالحة الدػي دػـ الدو ػؿ إلينػا مػي 
 القانرأل، وحمؿ مسلولية دفثر جنود الم الحة لسموؾ حكومة الوماؽ والرئيس محمود عباس".

ديا ع و المجنة المركزية لحركة "مػد " ومسػلولنا لممػؼ الم ػالحة عػزاـ ايحمػد مػف رئػيس حركػة وحوؿ ح
"النن ػػة" الدونسػػية الاػػي  رااػػد السنواػػي الدوسػػط لػػدى "حمػػاس" مػػي الم ػػالحة، يػػاؿ حمػػداف: "عنػػدما يطمػػل 

ؿ نػذا عزاـ ايحمد وساطة أررى، مف أاراص مقدريف ومحدرميف لدى الافل الفمسػطيني ولػدى حمػاس، نػ
 يفني أف الوساطة الم رية يد اندنت؟".

 وأ اؼ: "نؿ يدفند ايحمد بما يرا  الوسطا  أـ أنه سيحرج الوسطا  كما دـ مق الوسيط الم ري؟".

وأكػػػد حمػػػداف، أف "حمػػػاس دػػػرى أف الجنػػػد الم ػػػري جنػػػد مقػػػّدر ودمػػػق ايمػػػور إلػػػى ايمػػػاـ، وأنػػػه ي مػػػانق إذا 
نما ايلدزاـ بما يدـ ايدفاؽ عميه"، عمى حد دفبير .أ يفت جنود أررى، وأف المنـ ليس   دكثيؼ الجنود، وا 

داريف أوؿ )أكدوبر( الما ي، ويفت حركدا "مػد " و"حمػاس"، مػي القػانرأل، عمػى ادفػاؽ لمم ػالحة،  12ومي 
 يق ي بدمكيف الحكومة مف إدارأل الوف مزأل.

وات، إي أف اػػكوى د ػػدر بػػيف الحػػيف وعمػػى الػػرمـ مػػف أف طرمػػي ايدفػػاؽ دمكنػػا مػػف دنفيػػذ عػػدد مػػف الرطػػ
 واآلرر مف أف الدنفيذ يدـ ببط .

وكاف نائل الرئيس ايمريكي، مايؾ بنس، الذي أننى جولة إلى المنطقة مطمػق ايسػبوع الجػاري، يػد أكػد "أف 
 ".2019السفارأل ايمريكية سدنقؿ مف دؿ أبيل لمقدس يبؿ نناية عاـ 
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القدس ياؿ بنس: إف "الرئيس دونالد درامل، ادرػذ يػرار  بكممادػه الرا ػة ومى إاارأل إلى ايعدراؼ ايمريكي ب
مػف أجػؿ دقػديـ ردمػػة أم ػؿ لموييػات المدحػػدأل"، لكنػه أو ػ  أي ػػا أف نػذا القػرار يرػػدـ السػالـ عمػى أم ػػؿ 

 وجه.
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بعذ اهخلاداث الزئيظ له.. جزمب ًذرص وكف كامل املطاعذاث للفلططيييين وليظ فلط 

 "الاوهزوا "

 2012\1\22  القدس المحتمة / سما /
ذكػػرت  ػػحيفة مفػػاريؼ الفبريػػة اف الوييػػات المدحػػدأل  لػػف ددويػػؼ عنػػد دقمػػيص مسػػانمدنا مػػي موازنػػة وكالػػة 

مسػػاعدات لمسػػمطة الفمسػػطينية مػػي أعقػػال النجػػـو المبااػػر مػػف السػػوا الدوليػػة، بػػؿ اننػػا دػػدرس ويػػؼ كامػػؿ ال
 الرئيس أبو مازف عمى الرئيس ايمريكي درمل.

ودابفػػػت مفػػػاريؼ الفبريػػػة، اف نيكػػػي نمػػػي سػػػفيرأل الوييػػػات المدحػػػدأل ايمريكيػػػة مػػػي ايمػػػـ المدحػػػدأل أكثػػػر مػػػف 
مػػػازف  يػػػدمق ثمػػػف نجومػػػه  يػػػدمفوف بادجػػػا  ويػػػؼ المسػػػاعدات لمفمسػػػطينييف لرمبػػػة لػػػدينا بجفػػػؿ الػػػرئيس أبػػػو

 الار ي عمى الرئيس ايمريكي.

وزارأل الرارجيػػة ايمريكيػػة يالػػت أف الحػػديا ي يػػدور عػػف عقوبػػات، ومػػي حػػاؿ عػػاد الفمسػػطينيوف لممفاو ػػات 
 م ف القرار سيدسير.

دػار وكاف الرئيس أبو مازف يد ناجـ الرئيس ايمريكي عمى يرار  حوؿ القػدس، ويػاؿ أف الػرئيس ايمريكػي ار
مرالفة القانوف الدولي، والويوؼ  د إرادأل الافول الفربية واإلسالمية عندما اعدرؼ بالقدس عا مة لدولػة 

 ايحدالؿ اإلسرائيمي.
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 الطلطت جزد على جزامب: مىكفىا احترام لحلىكىا

 2012\1\22  -معا -القدس 
اض من ور، ردا عمػى د ػريحات درامػل بفػدـ احدػراـ الفمسػطينييف ياؿ سفير ممسطيف لدى ايمـ المدحدأل ري

 يمريكا، "ي يجل النظر إلى مويفنا عمى أنه عدـ احدراـ، بؿ نو احدراـ لكرامدنا وحقوينا".

وأكد رياض من ور مي كممػة أمػاـ مجمػس ايمػف حػوؿ الاػرؽ ايوسػط، الرمػيس، يػرارات المجمػس المركػزي 
 سممية برعاية دولية دقر حقوؽ الفمسطينييف.الفمسطيني ورا ة بد  عممية 

وأ ػػػاؼ سػػػفير ممسػػػطيف لػػػدى ايمػػػـ المدحػػػدأل أف الفػػػالـ ياػػػند دفا ػػػيؿ  ػػػادمة عمميػػػة مػػػي إنانػػػة الاػػػفل 
 الفمسطيني وطمس نويده، مدسائال مي السياؽ عف الندؼ مف يرار رفض المساعدات لوكالة ايونروا.

القػدس أحبطػت الفمسػطينييف، مسػدطردا بػالقوؿ إننػا  ػربت  وأاار من ػور إلػى أف القػرارات ايمريكيػة باػأف
 عرض الحائط بالارعية الدولية.

 نذا ودعا رياض من ور كؿ الدوؿ لالعدراؼ بػفمسطيف كدولة مسدقمة عا مدنا القدس الاريية.

يػنس، وكاف الرئيس ايمريكي دونالد درامل ياؿ اف الفمسطينييف لـ يحدرمونا برم ػنـ اسػدقباؿ نائػل الػرئيس ب
ونحف ندمق لنـ مبػال  كبيػرأل، نػذ  ايمػواؿ سػدبقى عمػى الطاولػة ولػف دحػوؿ لنػـ مػالـ يوامقػوا عمػى الفػودأل إلػى 

 طاولة المفاو ات.

وأ ػػاؼ درامػػل أف عمػػى الفمسػػطينييف احدػػراـ الوييػػات المدحػػدأل وجنودنػػا مػػف اجػػؿ الفػػودأل إلػػى المفاو ػػات، 
المػػالي وميػػر  عمػػى مػػر السػػنيف، لػػذلؾ دعونػػا نػػرى مػػاذا  ماػػيرا إلػػى أف وااػػنطف دقػػدـ لنػػـ الكثيػػر مػػف الػػدعـ

 سيحدا.
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 عً أمزيكا في عمليت الطًلم محلل ضياس ي: الاجحاد ألاوروبي ال ًمكً
ا

 أن ًكىن بذًًل

 2012\1\22  خدمة قدس برس -رام اهلل )فمسطين( 
رأى المحمؿ السياسي الفمسطيني، عبد المجيد سػويمـ، أف دور ويػدرأل الوييػات المدحػدأل ايمريكيػة عمػى الدػأثير 

 لفممية السالـ مي الارؽ ايوسط. بالمنطقة، يحد مف يدرأل ايدحاد ايوروبي أف يكوف بدياًل كاماًل كػ "راٍع"

و ّرح سػويمـ لػػ "يػدس بػرس" اليػـو الرمػيس، بأنػه لػيس مطموًبػا إرػراج وااػنطف مػف الفمميػة السػممية، بػؿ أف 
 يدـ داكيؿ نيئة دولية دفكس أيطال المفادلة الدولية مي الفالـ بمااركة الوييات المدحدأل.

ييػػػات المدحػػػدأل، ويػػػدرادنا مدوا ػػػفة مػػػي داػػػكيؿ اردػػػراؽ بنػػػذا ويػػػاؿ إف أوروبػػػا ي دطػػػرح نفسػػػنا بػػػدياًل عػػػف الو 
 الممؼ، ملكًدا  رورأل عدـ دفرد أمريكا بالفممية السياسية كما جرى سابًقا.

وأردؼ: "يدرأل أوروبا ددمثؿ مي اسدفدادانا أف داارؾ بففالية إلى جانل الوييػات المدحػدأل وأطػراؼ أرػرى مػي 
 الفممية السياسية بالارؽ ايوسط".

وأ اؼ: "المطمول اليـو أف دداكؿ خلية دولية لإلاراؼ عمى المفاو ات ورعايدنا مف يبؿ كؿ دوؿ مجمػس 
ايمػػػف وايدحػػػاد ايوروبػػػي وايمػػػـ المدحػػػدأل والػػػدوؿ ال ػػػاعدأل الكبػػػرىا كمػػػلدمر دولػػػي دائػػػـ اينفقػػػاد ك ػػػمانة 

 ممسطينية لمفودأل لمساؽ دفاو ي بفيًدا عف الرعاية ايمريكية".

مػػؿ السياسػػي، عػػدـ وجػػود يػػرار لػػدى السػػمطة الفمسػػطينية بػػ رراج الوييػػات المدحػػدأل واسػػدثنائنا، بػػؿ ورجػػ  المح
إننػػا  دفردنػػا، لقػػدرأل الػػدور ايمريكػػي عمػػى الدػػأثير أكثػػر مػػف ميػػر  سػػوا  كػػاف بجانػػل المويػػؼ الفمسػػطيني أو 

  د ".

ؿ، وبػذلؾ نػي أمػاـ ريػار إدرػاؿ وبّيف أف السمطة الفمسػطينية "ي دسػدطيق دجػاوز الػدور ايمريكػي باػكؿ كامػ
 يوى وعنا ر أررى لمرباعية الدولية لرعايدنا يي عممية سممية يادمة".

وكػػاف رئػػيس المفو ػػية الفامػػة لمنظمػػة الدحريػػر لػػدى الوييػػات المدحػػدأل ايمريكيػػة، حسػػاـ زممػػط، يػػد يػػاؿ إف 
 القيادأل الفمسطينية دسفى إلى داكيؿ إطار دولي لمسالـ.
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منمة ذلؾ اإلطار سدكوف "دطبيؽ القرارات والقػانوف الػدولي، وو ػق اآلليػات وال ػمانات،  وأو   زممط، أف
 وجدوؿ زمني لدطبيؽ القانوف، ي الدفاوض عميه".

و ػػّرح بػػأف "إعػػالف الػػرئيس ايميركػػي دونالػػد درمػػل ي يلنػػؿ الوييػػات المدحػػدأل لدػػولي دور الوسػػيط المحايػػد، 
 مدطرمة دسفى بالقوؿ والففؿ لدقويض مرص السالـ".ر وً ا مي ظؿ وجود حكومة إسرائيمية 

وأاار إلى أف: "الفر ة اآلف موادية لدففيؿ دور جميق ايطراؼ الدولية، وعمى رأسنا ايدحػاد ايوروبػي، لمػا 
ددمدق به أوروبا مف أنمية جسرامية وسياسية وايد ادية، مػا يجفمنػا اػريًكا ناملػا لمسػاعي السػالـ القػائـ عمػى 

 القانوف الدولي".الحقوؽ و 

، دوف دحقيػؽ أيػة ندػائذ دػذكر، بفػد 2014اإلسرائيمية، نناية نيساف/ أبريػؿ  -ودويفت المفاو ات الفمسطينية
اػػػنور مػػػف المباحثػػػات برعايػػػة أمريكيػػػة وأوروبيػػػةا بسػػػبل رمػػػض إسػػػرائيؿ ويػػػؼ ايسػػػديطاف، ويبػػػوؿ حػػػدود  9

   مي سجوننا.كأساس لممفاو ات، واإلمراج عف أسرى ممسطينييف يدما 1967

، القػدس عا ػمة لالحػدالؿ 2017كػانوف أوؿ/ ديسػمبر  6ولكف إعالف الرئيس ايمريكي دونالػد درمػلا مػي 
اإلسػػرائيمي ودأكيػػد عػػـز بػػالد  نقػػؿ سػػفاردنا مػػف دػػؿ أبيػػل إلػػى المدينػػة المحدمػػة، أدى لرػػروج ييػػادات بالسػػمطة 

 لفممية الدسوية السياسية.الفمسطينية بد ريحات دلكد "نناية" دور واانطف كراع ووسيط 
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 الشيخ ًذعى لزؤيت "البعذ إلاًجابي" للعلىباث بغشة

 2012\1\22  صفا –رام اهلل 
اييجػػػػابي  دعػػػػا ع ػػػػو المجنػػػػة المركزيػػػػة لحركػػػػة مػػػػد  الػػػػوزير حسػػػػيف الاػػػػي  يػػػػـو الرمػػػػيس إلػػػػى "رليػػػػة البفػػػػد

لإلجرا ات )الفقوبات( بسزأل"، مايًرا إلى دوجه إلرساؿ ومد "كبير" مف أع ا  مركزية الحركة إلى يطاع مػزأل 
 رالؿ ايياـ المقبمة.

وياؿ الاي ، مي د ري  نار  عبر  فحده عمػى "ميسػبوؾ"، إنػه يػدرؾ حجػـ المفانػاأل مػي مػزأل، م ػيًفا "لكػف 
 ممكف مف أجؿ الدرفيؼ عف المواطنيف". أرجو أف يثؽ الجميق أننا ن ق كؿ جند

 وذكر أنه "حاؿ إنجاز ممفات الم الحة، م ف كؿ ايمور ال سيرأل سدسقط موًرا بنذا السياؽ".

ومر ت السمطة الفمسػطينية يبػؿ نحػو عاػرأل أاػنر إجػرا ات عقابيػة  ػد يطػاع مػزأل، أو "إجػرا ات د ػويل 
 مف حركة حماس".أو اع" كما دقوؿ الحكومة، بندؼ "اسدفادأل القطاع 

حالػػة خيؼ مػػننـ 30واػػممت الفقوبػػات دقمػػيص أكثػػر مػػف  % مػػف ييمػػة روادػػل مػػوظفي السػػمطة مػػي مػػزأل، وا 
 لمدقاعد المبكر، ودقميص ما دقدمه السمطة لػ"إسرائيؿ" مقابؿ ردمات الكنربا  والميا  لمقطاع.

يالت الطبيػػة رػػارج مػػزأل، كمػػا ااػػدكت وزارأل ال ػػحة مػػي مػػزأل مػػف دقمػػيص مدفمػػد مر ػػده السػػمطة عمػػى الدحػػو 
 ودرفيض كمية ايدوية.

وزادت اإلجػػرا ات مػػف الحالػػة اييد ػػادية وال ػػحية المدرديػػة أ ػػاًل مػػي القطػػاع الػػذي يػػرزح دحػػت الح ػػار 
 عاًما. 12اإلسرائيمي منذ 

وباػػأف زيػػارأل ومػػد المركزيػػة إلػػى مػػزأل، أو ػػ  الاػػي  أف النػػدؼ مننػػا "ايطػػالع عمػػى ايو ػػاع باػػكؿ عػػاـ، 
 ا ؿ مق أبنا  الحركة، وكذلؾ الدوا ؿ مق حركة حماس وبايي م ائؿ الفمؿ السياسي الفمسطيني".والدو 

 ممؼ اينقساـ

وباأف ممؼ الم الحة الوطنية، ياؿ الاي  إنه أبمػ  جنػاز المرػابرات الفامػة بم ػر مػلرًرا بػبط  خليػة دنفيػذ 
 جباية والموظفيف.ما ادُفؽ عميه، مايًرا إلى أف مف  مف الممفات الفالقة ممفي ال
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وأ ػػػاؼ "حدػػػى اآلف ي أسػػػدطيق القػػػوؿ إف ننػػػاؾ دطػػػور مػػػي ممػػػؼ المػػػوظفيف"، يمدًػػػا إلػػػى أف "كػػػؿ الممفػػػات 
 مردبطة ببف نا البفض".

وذكر أف المجنة ايدارية القانونية المدفمقة بموظفي مزأل لـ دنه أعمالنا بفػد، وسػدقدـ مػي ردػاـ أعمالنػا دقريػًرا 
 رامي الحمد اهلل، والذي سيرمفه بدور  لمرئيس محمود عباس.كاماًل لرئيس الوزرا  

وباػػػأف عراييػػػؿ دنفيػػػذ الم ػػػالحة، يػػػاؿ الاػػػي  إف: "ممػػػؼ الجبايػػػة لػػػـ ياػػػند أي دقػػػدـ أو اردػػػراؽ يػػػذكر حدػػػى 
 المحظة، رمـ كؿ ايدفاييات"، م يًفا أف نذا الممؼ " مف إطار و مل  الحيات الحكومة".

اؽ "ي يرػػدـ كػػؿ م ػػالحنا الوطنيػػة الفمسػػطينيةا مػػنحف أحػػوج مػػا نكػػوف إلنجػػاز وحػػّذر مػػف أف بػػط  دنفيػػذ ايدفػػ
 الم الحة مي الظرؼ السياسي الحالي".

وياؿ إف: "الدحدي السياسي الكبير يدطمل منا الدحاًما ممسطينًيا ووحدأل دارميةا لمواجنة نذ  المػلامرأل الكبػرى 
 الدي دسدندؼ ي يدنا ومسدقبمنا".

وجػػػود مسػػػارات عديػػػدأل دسػػػير برػػػط مدػػػواٍز، حدػػػى يػػػدـ إنجػػػاز الجػػػز  ايوؿ مػػػف مو ػػػوع  ودػػػابق أف "المطمػػػول
 الم الحة المدفمؽ بدمكيف الحكومة مف مسلوليادنا و الحيادنا".

وأاػػار إلػػى أنػػه "مػػي حػػاؿ دمكػػف الحكومػػة مػػف مسػػلوليادنا و ػػالحيادنا مػػي مػػزأل، مػػ ف عمينػػا واجبػػات كبيػػرأل 
 سدقدمنا مي ذلؾ الويت".

المجنػػة المركزيػػة لحركػػة مػػد  أف "دػػدمق حمػػاس بكػػؿ يػػوأل بادجػػا  إنجػػاز الممفػػات المدفػػؽ والمويػػق ودمنػػى ع ػػو 
 عمينا، وأف دفطي الروح مف جديد لفممية الم الحة، ودحدا دقارًبا جدًيا وحقيقًيا".

 وأكد الاي  أف وزرا  حكومة الوماؽ الوطني ورلسا  النيئات وأع النا يدوا موف ويدوجنوف لمقطػاع باػكؿ
 مسدمر.

 مفبر رم 

نسػانية، لكػف  وباأف مفبر رم ، ياؿ الاي  إف: "الجانل الم ري يػدرؾ أنميػة مػد  المفبػر يسػبال وطنيػة وا 
 نناؾ ظروؼ، نحف نراعينا ونقدرنا لدينـ نديجة اإلرنال الذي ددفرض له سينا ".

 الظروؼ المالئمة لذلؾ".وأ اؼ "الجانل الم ري وعدنا بفد  المفبر مي أي ويت، حاؿ دومر اإلمكانية و 



 

 12فلططيييتشــــؤون 
 

 ملاًضت أميركيت للفلططيييين: ال مطاعذاث بًل مفاوضاث

 2012\1\22 ، رويترز، أ ف ب «الحياة»محمد يونس،  -رام اهلل، نيويورك، دافوس 
مسػػطينية إلػػى مسػػدوى ي سػػابؽ لػػه عنػػدما نػػّدد الػػرئيس دونالػػد درامػػل أمػػس الف -و ػػمت الرالمػػات ايميركيػػة 

بحجل المساعدات عف الفمسػطينييف مػا لػـ يفػودوا إلػى محادثػات السػالـ مػق إسػرائيؿ برعايػة أميركيػة، مفدبػرًا 
أننػػـ دفػػامموا بػػازدرا  مػػق الوييػػات المدحػػدأل برم ػػنـ ايجدمػػاع مػػق نائبػػه مايػػؾ بػػنس. مػػي مػػوازاأل ذلػػؾ، اػػنت 
السفيرأل ايميركية مي ايمـ المدحدأل نيكي نايمي نجومًا نو ايعنؼ عمى الػرئيس الفمسػطيني محمػود عبػاس، 

 ويالت إنه أناف الرئيس ايميركي وي يمدمؾ اجاعة السالـ.

وردت الرئاسػػة الفمسػػطينية بػػرمض اندقػػادات درامػػل، ودمسػػكت بمقاطفػػة إداردػػه لحػػيف سػػحل اعدرامنػػا بالقػػدس 
، مي حيف و فده ع و المجنة الدنفيذية مي منظمة الدحريػر الفمسػطينية حنػاف عاػراوي «ئيؿعا مة إلسرا»
بمػوازاأل ذلػؾ، كاػؼ مسػلوؿ أوروبػي بػارز لػػ «.  ربة وجودية لمفمسػطينييف»، مفدبرأل يرار القدس «الظالـ»بػ 
 كية.أمس أف مرنسا ددرس دقديـ مبادرأل سالـ مي حاؿ رمض الفمسطينيوف الرطة ايمير « الحياأل»

وعمػػى نػػامش المندػػدى الفػػالمي اييد ػػادي مػػي دامػػوس، نػػاجـ درامػػل الفمسػػطينييف، و ػػرح يبػػؿ لقائػػه رئػػيس 
لقػػد يممػػوا مػػف احدرامنػػا يبػػؿ أسػػبوع بفػػدـ السػػماح لنائػػل رئيسػػنا »الػػوزرا  اإلسػػرائيمي بنيػػاميف ندانيػػانو أمػػس: 

مسػػاعدات ودعمػػًا، ونػػي أريػػاـ نائمػػة ي  نفطػػينـ مئػػات الماليػػيف مػػف الػػدويرات»، م ػػيفًا: «الرائػػق بمقػػابمدنـ
 «.يفنمنا أحد، ونذ  ايمواؿ لف دسمـ إلينـ إي إذا جمسوا ودفاو وا عمى السالـ

ولػػـ دمػػض سػػاعات يميمػػة عمػػى د ػػري  درامػػل حدػػى وجنػػت نػػايمي أيػػوى اندقػػاد مبااػػر إلػػى عبػػاس مػػف منبػػر 
. ويالػت مػي جمسػة لمجمػس ايمػف إف رطابػه «ي يمدمؾ الاػجاعة لدحقيػؽ السػالـ»ايمـ المدحدأل، مفدبرأل أنه 

، ماػػيرأل إلػػى أف «إنانػػة لمػػرئيس درامػػل ورمػػض أي دور أميركػػي»أمػػاـ المجمػػس المركػػزي الفمسػػطيني د ػػمف 
ممدزمة دعـ دحقيؽ السالـ، لكننا لف نجري ورا  ييادأل ممسطينية دفدقػر إلػى مػا نػو مطمػول »الوييات المدحدأل 

، مفدبػػػرأل أف «ل دسػػػويات، وُرطػػػل الكرانيػػػة لػػػف دو ػػػؿ إلػػػى أي مكػػػافيدطمػػػ»ويالػػػت إف السػػػالـ «. لدحقيقػػػه
يػػّدما مثػػاًي عمػػى اػػػجاعة »الػػرئيس الم ػػري السػػابؽ أنػػور السػػادات والفانػػؿ ايردنػػي الراحػػؿ الممػػؾ حسػػيف 

أيف السادات الفمسطيني والممؾ حسيف الفمسػطيني، والسػالـ »وأ امت: «. القادأل، ونو عكس ما يمثمه عباس
 «.جاعة، ونو ما نأمؿ بأف يدكرر عمى مرار ما رأينا  مق القيادديف الم رية وايردنيةيدطمل ييادأل ا
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ومي الجمسة ذادنا، أعرل ممثؿ ايميف الفاـ لألمـ المدحدأل لفممية السالـ نيكويي مالدينوؼ عػف يمػؽ ايمػـ 
)أونػروا(، ودعػا « جئػيفوكالة ايمـ المدحدأل لسوا وداػسيؿ الال»المدحدأل مف رفض الوييات المدحدأل دمويمنا 
يف يطػػػػق دمويمنػػػػا سػػػػيلدي إلػػػػى ويػػػػؼ رػػػػدمات أساسػػػػية ويفػػػػايـ »المػػػػانحيف إلػػػػى موا ػػػػمة دقػػػػديـ مسػػػػانمادنـ 

 مي المنطقة.« الدطرؼ ويقّوض ايسدقرار

وجػػػػدد السػػػػفير الفمسػػػػطيني ريػػػػاض من ػػػػور رمػػػػض القيػػػػادأل الفمسػػػػطينية القػػػػرار ايميركػػػػي بػػػػايعدراؼ بالقػػػػدس 
يدفػػارض مػػق يػػرارات مجمػػس ايمػػف والقػػانوف الػػدولي، ولػػف يكػػوف لػػه أي »دبػػرًا أنػػه ، مف«عا ػػمة إلسػػرائيؿ»

ودعػػا إلػػى دوسػػيق إطػػار المجنػػة الرباعيػػة الدوليػػة لياػػمؿ دوًي مػػي المنطقػػة، داعيػػًا «. دػػأثير مػػي و ػػق القػػدس
ـ لػػف أي مبػػادرأل لمسػػال»، وملكػػدًا أف «ايعدػػراؼ بدولػػة ممسػػطيف مػػق القػػدس الاػػريية عا ػػمة لنػػا»الػػدوؿ إلػػى 

 «.دنج  مف دوف ذلؾ

 «.الرطر اإليراني»ودجانؿ السفير اإلسرائيمي داني دانوف الاأف الفمسطيني كاماًل، وركز مي كممده عمى 

مي م وف ذلؾ، ادد الممؾ عبداهلل الثاني، رالؿ جمسة حوارية عمى نامش منددى داموس ومػداأل محادثادػه 
أف يكػوف ننػاؾ عمميػة سػالـ أو حػؿ سػممي مػف دوف دور  ي يمكػف»مق الرئيس إيمانويػؿ مػاكروف، عمػى أنػه 

، كمػػا اػػكؾ مػػي «بنػػا  الثقػػة بػػيف الفمسػػطينييف ووااػػنطف»، مكدفيػػًا بػػدعوأل ايوروبيػػيف إلػػى «الوييػػات المدحػػدأل
، وي أريػػػد أف »أساسػػػًا لدسػػػوية النػػػزاع، ويػػػاؿ ردًا عمػػػى سػػػلاؿ: « حػػػؿ الػػػدولديف»يبػػػوؿ ندانيػػػانو  ممػػػا نػػػرا  اليػػػـو
 «.لدّي اؾ مي ذلؾ نطمؽ أحكامًا،

رد مفػػؿ يػػوي وواسػػق، ينػػه أحػػبط الفمسػػطينييف الػػذيف »وأاػػار إلػػى أف يػػرار درامػػل مػػي اػػأف القػػدس أدى إلػػى 
بػػادوا ياػػفروف بػػأف وااػػنطف ليسػػت وسػػيطًا نزينػػًا، لكػػننـ مػػي الويػػت ذادػػه دوجنػػوا إلػػى ايوروبيػػيف، ونػػذا يػػدؿ 

، ماددًا عمى أنميػة الفمػؿ «يفمف ايميركيوف رطدنـالجميق يندظر أف »عمى دمسكنـ بالسالـ. لكنه أكد أف 
 مف أجؿ دحريؾ المفاو ات.« بنا  الثقة بيف الفمسطينييف وواانطف»عمى 

أمػػس أف مرنسػػا دػػدرس دقػػديـ مبػػادرأل سػػالـ بديمػػة لمرطػػة « الحيػػاأل»إلػػى ذلػػؾ، كاػػؼ مسػػلوؿ أوروبػػي بػػارز لػػػ 
الما ي مبفوثًا را ًا إلػى راـ اهلل، حػاماًل رسػالة ايميركية مي حاؿ مامنا. وياؿ إف ماكروف أرسؿ ايسبوع 

ي دنسػػحبوا مػػف الفمميػػة السياسػػية الدػػي »إلػػى عبػػاس مػػي نػػذا الر ػػوص. وأو ػػ  أف محػػوى الرسػػالة نػػو: 
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درعانا أميركا، وي دقطفوا عاليدكـ بفريػؽ الػرئيس دونالػد درامػل السياسػي، واندظػروا لدسػمفوا دفا ػيؿ الرطػة 
ذا لـ دفجبكـ رطة درامل، م ننا عمى اسػدفداد لدقػديـ رطػة بديمػة ايميركية، ثـ يرروا مي ويػاؿ «. اأننا... وا 

 إف عريقات أبم  المبفوا الفرنسي أف الرئيس عباس سيدرس اييدراح.

وكانت القناأل الفاارأل مي الدمفزيوف اإلسرائيمي أمادت ايسبوع الما ي بػأف مػاكروف أرسػؿ مسداػار  السياسػي 
إعطػػػا  »و« دندئػػػة الفمسػػػطينييف وعبػػػاس»مػػػي زيػػػارأل سػػػرية لػػػراـ اهلل مطمػػػق ايسػػػبوع بنػػػدؼ أورليػػػاف ياػػػباليه 

 «.مر ة لرطة السالـ ايميركية، والرد عمينا بفد نارنا رسمياً 

أف الرئيس الفرنسي ياؿ مي رسالده لفباس إنه مسػدفد لطػرح رطػة « الحياأل»لكف المسلوؿ ايوروبي كاؼ لػ 
 ، ونو ما لـ دورد  القناأل اإلسرائيمية.«ميركيةبديمة مي حاؿ ماؿ الرطة اي
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 صحيفت أمزيكيت جحزض على العاروري وجتهمه بالطعي لجز لبىان الى مىاجهت مع إضزائيل

 2012\1\22 -خالد أحمد -متابعة خاصة بـ"القدس" دوت كوم -بيروت
ل السياسػي لحركػة المقاومػة نار مويق  حيفة الػ "مونيدور" ايمريكية دقريرًا عػف "اناػساؿ نائػل رئػيس المكدػ

اإلسػػػالمية "حمػػػاس"  ػػػال  الفػػػاروري، بدفزيػػػز وجػػػود الحركػػػة مػػػي لبنػػػاف ودوطيػػػد الفاليػػػات مػػػق "حػػػزل اهلل"، 
منطمقًا مف ادناـ وزير الدماع اإلسرائيمي أميسدور ليبرماف الحركػة بالفمػؿ عمػى دطػوير بنيػة دحديػة مػي جنػول 

 بناف إلى مواجنة مق إسرائيؿ".لبناف"، ومحّذرًا مف "يدرأل "حماس" عمى جر ل

وجػػػا  مػػػي دقريػػػر ال ػػػحيفة: أّنػػػه "لػػػـ يسػػػبؽ لػػػػ"حماس" أف اعدبػػػرت لبنػػػاف أر ػػػًا ينبسػػػي لنػػػا أف دسػػػدثمر مينػػػا 
مواردنػػػػا الفممياديػػػػة لردمػػػػة جناحنػػػػا الفسػػػػكري مػػػػي أويػػػػات الحاجػػػػة، ولكػػػػف ذلػػػػؾ كػػػػاف يبػػػػؿ الدػػػػدابير ايمنيػػػػة 

ال ػػفة السربيػػة". وأّكػػدت ال ػػحيفة أّف القيػػادي "الفػػاروري اإلسػػرائيمية الدػػي  ػػّفبت عمػػؿ الحركػػة مػػي مػػزأل و 
يجػػػري دسييػػػرات مػػػي مفػػػانيـ ييػػػادأل "حمػػػاس" ايسػػػدراديجية، وذلػػػؾ بفػػػد لقائػػػه بكبيػػػر مسداػػػاري رئػػػيس البرلمػػػاف 
اإليرانػػػي حسػػػيف أميػػػر عبػػػد المنيػػػاف، ورئػػػيس مجمػػػس الاػػػورى اإلسػػػالمي اإليرانػػػي عمػػػي يريجػػػاني، ومسػػػلوؿ 

 لحركة أسامة حمداف، وممثمنا مي لبناف عمي بركة، مي بيروت مي خل الفائت".الفاليات الدولية مي ا

-واعدبرت ال حيفة أّف "و وؿ الفاروري إلى بيروت عّزز دمثيؿ "حماس" المحمػي، وحّسػف عاليػة "حمػاس"
ف "حػػزل اهلل"، اػػارحًا بأّنػػه "نجػػ  مػػي إعػػادأل الػػدعـ اإليرانػػي لمحركػػة بف ػػؿ الفاليػػات الدػػي بنانػػا مػػق مسػػلولي

 كبار مي الحزل، عمى رأسنـ ايميف الفاـ السّيد حسف ن راهلل، ومسلوليف إيرانييف مي لبناف".

وأّكدت ال حيفة أّف "الفػاروري اندقػؿ إلػى المرحمػة المقبمػة المدمثمػة ب يامػة بنيػة دحديػة عممياديػة لػػ"حماس" مػي 
لػػى أف "حمػػاس" يػػد دقػػـو بدػػدريل لبنػػاف، ويسػػفى إلػػى إيامػػة ياعػػدأل عمميػػات مػػي الجنػػول"، ولفدػػت ال ػػحيفة ا

 عنا رنا مي لبناف ودنديد إسرائيؿ".

واعدبػػػرت ال ػػػحيفة ايمريكيػػػة أّف "محاولػػػة امديػػػاؿ محمػػػد حمػػػداف، الف ػػػو مػػػي "حمػػػاس"، دػػػدؿ إلػػػى أّف أمػػػر 
يػد ُكاػؼ"، مفدبػرأًل  -كميومدرًا دقريبػًا عػف الحػدود الجنوبيػة 48البفيدأل  -مكدل الحركة الكائف مي مدينة  يدا

 ه "واجنة البنية الدحدية الفمميادية الدي دحّدا عننا ليبرماف".أنّ 
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وزعمػػت ال ػػحيفة أنػػه أ ػػب  لػػدى حركػػة "حمػػاس" يػػدرأل عمػػى جػػر لبنػػاف إلػػى مواجنػػة مفدوحػػة مػػق إسػػرائيؿ، 
 وذلؾ إذا ما ا طر ياددنا إلى روض مواجنة مق دؿ أبيل أو افروا أّف سيطردنـ عمى مزأل منددأل".
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 خًلل إدارتها لغشة؟” امللاومت”و” الحكم“في املشاوجت بين  ″حماص“هل هجحذ 

 2012\1\22القدس العربي   نور أبو عيشة:  -ةغز 
، مػػػي أوؿ ماػػػاركة لنػػػا بايندرابػػػات ″حمػػػاس“عامػػػًا عمػػػى مػػػوز حركػػػة المقاومػػػة اإلسػػػالمية  12بفػػػد مػػػرور 

الداػػػريفية الفمسػػػطينية، يػػػرى محمػػػالف ممسػػػطينياف أف الحركػػػة لػػػـ دػػػنج  مػػػي المزاوجػػػة بػػػيف مدطمبػػػات الحكػػػـ، 
 ”.ةالمقاوم“واسدراديجيدنا القائمة عمى 

وعمػػى الػػرمـ مػػف نجاحنػػا، رػػالؿ دمػػؾ السػػنوات مػػي دطػػوير يػػدردنا الفسػػكرية وا  ػػفا   ػػفة يانونيػػة واػػرعية 
 ”.إدارأل الحكـ“، إي أننا لـ دنج  بففؿ عوامؿ ذادية ومو وعية مي ”المقاومة“عمى 

ينيةا بوايػق ، مي ايندرابػات الداػريفية الفمسػط″حماس“، مازت 2006يناير/ كانوف الثاني مف عاـ  25ومي 
 نـ مجموع مقاعد المجمس )البرلماف(. 132مقفدًا مف أ ؿ  76ح ولنا عمى 

 ورم ت إسرائيؿ والوييات المدحدأل ايمريكية وايدحاد ايوروبي، ايعدراؼ بندائذ ايندرابات.

ي الدػػ” الفااػػرأل“كمػػا رم ػػت حركػػة مػػد  )الر ػػـ السياسػػي لحمػػاس( وبقيػػة الف ػػائؿ الماػػاركة مػػي الحكومػػة 
 ”.عدـ ايدفاؽ عمى البرنامذ السياسي”اكمدنا حركة حماس، برئاسة إسماعيؿ ننية، لػ

، مر ػت 2007الحكومػة، ثػـ سػيطردنا عمػى يطػاع مػزأل، مػي يونيػو/ حزيػراف  ″حمػاس“وعقل داكيؿ حركػة 
 ة.إسرائيؿ ح ارًا عمى يطاع مزأل، برًا وبحرًا وجوًا، مما دسبل بددنور ايو اع اييد ادية والمفياي

 ”.إيجابيات وسمبيات“ويرى الكادل والباحا الفمسطيني حساـ الدجني، أف وجود حماس مي الحكـ، له 

بفػد أف اندقمػت مػف  ″حمػاس”ويقوؿ إف مف اإليجابيات، أف دجربة الحكـ سانمت مي  قؿ الفكر السياسػي لػػ
 اإلطار النظري إلى الدطبيقي، مي الدفاطي مق حاجات الناس ومق م ال  الدوؿ.

 ”.المقاومة”كما ساعد وجودنا مي الحكـ عمى إ فا  ال فة الارعية والقانونية لػ

، عقػػػػل موزنػػػػا بايممبيػػػػة مػػػػي المجمػػػػس الداػػػػريفي، يانونػػػػًا، يػػػػاؿ الػػػػدجني إنػػػػه يػػػػدعـ ″حمػػػػاس“وأيػػػػّرت حركػػػػة 
 ا ونو ايمر الذي ينسجـ مق القانوف الدولي.”المقاومة وياّرع وجودنا، بكامة أاكالنا“

 ”.أمنية وسياسية وايد ادية لممقاومة“(، ومؽ الدجني، مي داكيؿ حا نة 12ت دمؾ السنوات الػ)كما سانم
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، بفػػد موزنػػا مػػي ايندرابػػات الداػػريفية وحكمنػػا لقطػػاع مػػزأل، مػػف يودنػػا الفسػػكرية، ″حمػػاس“وطػػّورت حركػػة 
 وبنا  اينفاؽ اير ية.

دػائذ و ػوؿ حمػػاس لمحكػـ، كػوف أف مدطمبػػات الد ػنيق الفسػػكري وبنػا  اينفػاؽ كػػاف أحػد ن“ويقػوؿ الػدجني: 
 ”.الدنسيؽ ايمني يمنق ذلؾ ومؽ ايدفايات المويفة

عامػػًا، أرنػػؽ الحركػػة عمػػى المسػػدويات  12مػػي الحكػػـ لمػػدأل  ″حمػػاس“ومػػي المقابػػؿ، يػػرى الػػدجني أف وجػػود 
 المالية والدنظيمية، مما سانـ، ومؽ الدجني، مي إ فاؼ الحركة ببفدنا الدنظيمي.

السػػػػنوات الما ػػػػية، دمفػػػػت بالحركػػػػة إلػػػػى مػػػػا نػػػػو أاػػػػبه بحالػػػػة الدرنػػػػؿ والرمػػػػؿ اإلداري مػػػػي بفػػػػض “ ويػػػػاؿ:
 ”.المحطات

أسػػػػا  لحركػػػػة حمػػػػاس نظػػػػرًا يف مدطمبػػػػات الاػػػػفل الفمسػػػػطيني كبيػػػػرأل، “ويػػػػرى الباحػػػػا الفمسػػػػطيني أف ذلػػػػؾ 
 ”.وطموحاده عالية

ليػة، دمبيػة دمػؾ المدطمبػات، ممػا أ ػّر لـ دسدطق حماس بسبل الح ار المفروض مف الرباعيػة الدو “ويقوؿ: 
 ”.باكؿ أو بآرر مي افبية الحركة وسط الجمانير

مفروؼ مي كؿ النظـ السياسية، مف يحكـ ددآكؿ افبيده أماـ الجمػانير، بسػبل الطموحػات “وي يؼ يائاًل: 
 ”.الفالية ويمة اإلمكانيات

 ، ومؽ الدجني.”المقاومة والحكـ“ مي الحكـ، كاؼ مف مة المزاوجة بيف ″حماس“كما أف وجود حركة 

الد ػػييؽ الػػدولي واإلسػػرائيمي والفمسػػطيني )مػػف يبػػؿ السػػمطة مػػي “ودّجمػػى ذلػػؾ، بحسػػل الػػدجني، مػػف رػػالؿ 
 بفض ايحياف(، عمى حركة حماس.

مػػػي  ″حمػػػاس“عامػػػًا، بظاللػػػه السػػػمبية عمػػػى دور  12وألقػػػى ذلػػػؾ الد ػػػييؽ، الػػػذي ي زاؿ مسػػػدمرًا بفػػػد مػػػرور 
 ، كما يقوؿ الدجني.”إدارأل الحكـ“

مثال، لـ ددمكف مف دمق الروادل باكؿ كامػؿ لممػوظفيف )الػذيف عّينػدنـ عقػل إداردنػا لسػزأل(، ونػذا “وي يؼ: 
 .″يفود لمم ايقات الدولية واإليميمية لحماس
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 ”.ُدركت وحدنا مي الحكـ“بحكـ يطاع مزأل، يائاًل إننا  ″حماس“ونفى الدجني دفّرد حركة 

مػي الحكومػة  ″حمػاس“، يفدقد الػدجني أف رمػض الف ػائؿ الفمسػطينية المردمفػة مػي ماػاركة ومي نذا اإلطار
 ”.الحكـ المنفرد”الفاارأل الدي اّكمدنا عقل موزنا بايندرابات الداريفية، دمفنا لػ

لكػػػؿ م ػػػيؿ الحػػػؽ مػػػي دبّنػػػي الرليػػػة الدػػػي يرانػػػا، ونػػػذا ي يفنػػػي أف حمػػػاس عنػػػدما اػػػّكمت الحكومػػػة “ويػػػاؿ: 
 ”.دفردت بالحكـالفاارأل 

ااركت مػي حكومػة الوحػدأل الوطنيػة، الحكومػة الحاديػة عاػر، لكنػه يفدقػد أف الحركػة  ″حماس“ولفت إلى أف 
 ”.درمت لفبة ديمقراطية يبؿ أف ددبنى الثقامة الديمقراطية“بذلؾ 

مػزأل، عامػًا مػف حكمنػا لقطػاع  12، وعمى المسدوى الدنظيمػي، مطالبػة بفػد ″حماس“ويرى الدجني أف حركة 
 ”.دبّنى مننذ ددريس الثقامة المدنية دارؿ أرويدنا الدنظيمية”بػ

عمينػػا دػػدريس عنا ػػرنا ثقامػػة يبػػوؿ اآلرػػر والدفػػاطي مػػق اآلرػػر عمػػى ياعػػدأل الاػػراكة، كػػوف حمػػاس “ودػػابق: 
 ”.مكّوف منـ مي المجدمق الفمسطينيا ونذا مطمول مف كامة الف ائؿ

، ومػػؽ الػػدجني، أف دػػدرؾ أننػػا ليسػػت ″حمػػاس“(، يجػػل عمػػى حركػػة وأمػػا عمػػى  ػػفيد إدارأل الحكػػـ )أو الدولػػة
الفاعػػؿ الوحيػػد مػػي النظػػاـ السياسػػي الفمسػػطيني، إنمػػا ننػػاؾ يعبػػوف وجنػػات ماعمػػة كثيػػرأل، كالػػدوؿ المانحػػة، 

سرائيؿ، والدوؿ الفربية.  والوييات المدحدأل ايمريكية، وا 

دولػػة ممسػػطينية يبػػؿ مرحمػػة الدحريػػر، لػػذا يجػػل أف دػػدرؾ أنػػه ي يمكػػف إيامػػة  ″حمػػاس“وأريػػرًا، عمػػى حركػػة 
 ، كما ياؿ.”دبدأ بالدحرير ومف ثـ بنا  ملسسات الدولة“عمينا إنجاز اسدراديجية وطنية 

عامػًا مػف دواجػدنا  12مي ذات السياؽ، يرى الكادل والمحمؿ السياسي م طفى إبػرانيـ، أف حمػاس، رػالؿ 
 ”.السياسي الفمسطينيجز ا مف النظاـ “مي الحكـ، مامت مي أف دكوف 

ميزت حماس نفسنا كحركة إسػالمية، نػذا ي يفيبنػا لكننػا لػـ دسػدطق دػوطيف نفسػنا كحركػة سياسػيةا “وياؿ: 
ونػػػػذا ح ػػػػؿ مػػػػلررا عنػػػػدما أ ػػػػدرت الوثيقػػػػة السياسػػػػية الجديػػػػدأل، اعدبػػػػرت نفسػػػػنا حركػػػػة إسػػػػالمية وطنيػػػػة 

 ”.ممسطينية
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سػػمطة، وسػػيطرت عمينػػا، ماػػيرًا إلػػى وجػػود بفػػض سػػفت لمو ػػوؿ إلػػى ال ″حمػػاس“ويػػرى إبػػرانيـ أف حركػػة 
 الظروؼ المو وعية والذادية الدي حالت دوف نجاح دجربدنا مي الحكـ.

مقػػط، إنمػػا النظػػاـ  ″حمػػاس“وعمػػى المسػػدوى السياسػػي الػػدارمي، يػػرى إبػػرانيـ أف الفاػػؿ لػػـ يكػػف حميػػؼ حركػػة 
 السياسي الفمسطيني بكاممه.

 ”.لـ يسدطق أف ينجز أي اي  عمى مسدوى الدحرر مف ايحدالؿالنظاـ السياسي الفمسطيني “وأ اؼ: 

 ”.الدفرد مي الحكـ“اردكبت عدأل أرطا  رالؿ مدرأل حكمنا لسزأل، مننا  ″حماس“ويرى أف حركة 

يميمية محيطة حاولت إمااؿ دجربة حماس، ونجحت مي ذلؾ“لكنه يرجق ذلؾ إلى وجود ظروؼ   ”.دولية وا 

، رػػالؿ ايعػػواـ ايثنػػي عاػػر السػػابقة، دمثػػؿ مػػي عػػدـ نجػػاح ″حمػػاس“لحركػػة ويو ػػ  إبػػرانيـ أف أكبػػر ماػػؿ 
 ”.سمطة وحركة مقاومة وطنية“مكرأل المزاوجة بيف أف دكوف 

عنػػػدما حاولػػػت المزاوجػػػة، ظنػػػرت الكثيػػػر مػػػف ايرطػػػا  سػػػوا  عمػػػى المسػػػدوى الػػػدارمي مػػػي “ويػػػاؿ مسػػػدكماًل: 
 ”.ة، مارست يمق الحريات الفامةعاليدنا بالجمنور الفمسطيني، حيا بادت جز  مف السمط

كما لـ دنج  الحركة، ومؽ إبػرانيـ، مػي إيجػاد ينػوات ماػدركة مػق المنػامس اآلرػر )حركػة مػد ( عمػى السػاحة 
 الفمسطينيةا وكانت ددذرع أننا ني الدي مازت بايندرابات.

لكبيػرأل والفػائزأل ولػـ أرطأت عنػدما دفػردت بػالحكـ وأ ػبحت ددفامػؿ مػق حركػة مػد ، عمػى أننػا القػوى ا“وياؿ: 
 ”.دسدطق ايجاد يواسـ مادركة بيننما

 ”.لـ دسدطق أف دوا ـ عاليدنا بالمحيط الفربي“وأما عمى المسدوى السياسي الرارجي، م ف الحركة 

لـ دومؽ مي موازنة عاليادنػا، وبنػت عاليػات مػق المحػور اإليرانػي السػوري، عمػى “وبنذا ال دد ياؿ إبرانيـ: 
ق بفػػػض الػػػدوؿ الفربيػػػة وايرػػػرىا بينمػػػا سػػػا ت عاليدنػػػا بػػػالمحور ايوؿ بسػػػبل أحػػػداا حسػػػال عاليدنػػػا مػػػ

 ”.دارمية بسوريا
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اإليميميػة ” اإلماػاؿ“مي حكـ مػزأل، إلػى جانػل حالػة  ″حماس“دمؾ الفوامؿ، بحسل إبرانيـ، يّو ت مف يدرأل 
 والدولية لدجربدنا.

ى الػرمـ مػف دوييػق ادفاييػة الم ػالحة مػق حركػة ، وعمػ″حمػاس“ومي الويت الحالي، يفدقػد إبػرانيـ، أف حركػة 
 بقطاع مزأل.” دحكـ وددحكـ“مد ، إي أننا ي زالت 

حماس بقودنا الفسكرية وجمنورنا ي زالػت دحكػـ القطػاع،  ػحي  دقػوؿ إننػا انسػحبت مػف الحكػـ، ”وي يؼ:
زارات( مػػػا عػػػدا لكػػػف الم ػػػالحة لػػػـ دػػػدـ بفػػػد، ونػػػي دحكػػػـ القطػػػاع بكػػػؿ دفا ػػػيمه )الملسسػػػات الحكوميػػػة والػػػو 

 .)اينا وؿ(”. المفابر )مفبر رم ، وبيت حانوف/ إيريز، وكـر أبو سالـ الدجاري(
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 غياب إلاضتراجيجيت الفلططيييت أخطز مً صفلت اللزن 

 2012\1\22  النعامي نت  د.صالح النعامي
نػػؿ يجػػدر بػػرئيس السػػمطة محمػػود عبػػاس أف يوا ػػؿ النػػذر حػػوؿ حػػؿ الػػدولديف مػػي الويػػت يدفػػاوف كػػؿ مػػف 

ف ندنيانو باكؿ مننجي مف أجػؿ د ػفية أيػة الرئيس ايمريكي دونالد درامل ورئيس الوزرا  اإلسرائيمي بنيامي
 مر ة لجفؿ نذا الحؿ ممكنا.

ودقـو اإلسدراديجية الدي يفكؼ ندنيانو ودرامل عمى دنفيذنا عمػى دقػديـ عػروض سياسػية لمفمسػطينييف بنػدؼ 
دمفنـ لرم نا ليظنروا بمظنر الرامض لمدسوية السياسػية لم ػراع، ممػا يمسػي الظػروؼ المو ػوعية لدطبيػؽ 

 لدولديف.حؿ ا

ماعدراؼ درامل بالقدس عا مة إلسرائيؿ ويرار  نقؿ السػفارأل إلػى المدينػة ينػدرج مػي إطػار الدنسػيؽ ايمريكػي 
اإلسرائيمي النادؼ إلػى اسػدفزاز الفمسػطينييف ودمفنػـ لػرمض الفػودأل لممفاو ػات دحػت الرعايػة ايمريكيػة مػف 

 أجؿ دحميمنـ المسلولية عف ماؿ مرص دطبيؽ حؿ الدولديف.

أف كػال وااػنطف ودػؿ أبيػػل مفنيدػاف بػ براز الػػرمض الفمسػطيني عمػى أنػػه دليػؿ يػاطق عمػػى عػدـ وجػود "اػػريؾ 
ممسػػطيني" إلسػػرائيؿ مػػي ماػػروع الدسػػوية. ومػػا يػػدلؿ عمػػى أف درامػػل ميػػر مفنػػي بدسػػوية ال ػػراع حقيقػػة أنػػه 

. مكػػال مػػف جػػػارد حػػرص عمػػى بدن ػػيل ثالثػػػة مػػف مػػالأل الينػػػود المدػػدينيف لكػػي يػػػديروا ممػػؼ " ػػفقة القػػػرف"
كواػػنير  ػػػنر ومسداػػػار درامػػػل ومبفوثػػػه لممنطقػػػة جيسػػػيف مرينبميػػت، وسػػػفير  مػػػي دػػػؿ أبيػػػل دميػػػد مريػػػدماف 
يدبنوف موايؼ مدطرمة ددجاوز الرط اييػدلوجي لحػزل "البيػت الينػودي" الػذي يمثػؿ الديػار الػديني ال ػنيوني 

 مي إسرائيؿ.

الػدولديف مػف رػالؿ داػجيق إسػرائيؿ عمػى موا ػمة البنػا  لقد عمد درامل إلػى نسػؼ البيئػة المو ػوعية لحػؿ  
 مي المسدوطنات الينودية مي أرجا  ال فة السربية إلى جانل يرار  ايعدراؼ بالقدس عا مة إلسرائيؿ.

مكال مػف درامػل وندنيػانو ينسػقاف ميمػا بيننمػا باػأف ادرػاذ إجػرا ات دنػدؼ إلػى اسػدبفاد حػؿ الػدولديف كاػكؿ 
م راع، حيا أف اإلعالف عف نقؿ السفارأل ايمريكية مف دؿ أبيل إلى القدس يبػؿ ننايػة مف أاكاؿ الدسوية ل

الفػػػاـ يػػػأدي مػػػي إطػػػار نػػػذا الدنسػػػيؽ. إف وجػػػود "ياعػػػدأل أيدلوجيػػػة ماػػػدركة" دجمػػػق اليمػػػيف اإلسػػػرائيمي واليمػػػيف 
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يفػي نػذا ايمػر ايمريكي الداعـ لدرامل والدي دقـو عمى عن رية دجا  الفرل، منونػا إلػى أف ندنيػانو الػذي 
 باكؿ جيد يسدسمه دائما مف أجؿ الح وؿ عمى دعـ أمريكي إزا  سياساده دجا  الفمسطينييف.

لكػػػف يبػػػر حػػػؿ الػػػدولديف ي يفنػػػي بال ػػػرورأل أنػػػه انجػػػاز لم ػػػناينة. بػػػؿ عمػػػى الفكػػػس مػػػي حػػػاؿ كانػػػت ننػػػاؾ 
بمػػة، مػػأف مػػا يقػػدـ عميػػه إسػػدراديجية ممسػػطينية وا ػػحة لمواجنػػة المرطػػط ال ػػنيوني أمريكػػي مػػي المرحمػػة المق

 ندنيانو ودرامل سينقمل كسنـ مردد  د م ال  دؿ أبيل. ونذا ما مطنت إليه بفض النرل ال نيونية.

مقػد حػػذر رئػػيس الموسػػاد ايسػػبؽ اػػفداي اػػفيط مػف "الدػػداعيات الكارثيػػة" لمػػننذ ايمريكػػي القػػائـ عمػػى د ػػفية 
ؿ يمثؿ بولي ة دػأميف إلسػرائيؿ". ويػرى اػاميت أف حؿ الدولديف، ماددا عمى أف "كؿ عايؿ يفي أف نذا الح

دجػػاوز حػػؿ الػػدولديف يفنػػي اي ػػا دػػومير الظػػروؼ الدػػي د ػػمف "إ ػػفاؼ إسػػرائيؿ كحميػػؼ إيميمػػي لموييػػات 
المدحػػػدأل مػػػي المنطقػػػة مػػػي مواجنػػػة الدوسػػػق الروسػػػي ودفػػػاظـ النفػػػوذ اإليرانػػػي ومرػػػاطر اإلرنػػػال اإلسػػػالمي". 

"عل  عمى الم ال  ايمريكية مي المنطقة" مي حاؿ دمت د ػفية حػؿ  ودويق افيت أف ددحوؿ إسرائيؿ إلى
الدولديف، عمى اعدبار أف عدـ دطبيؽ نذا الحؿ سيف ي إلى ويوع إسرائيؿ دحت سػيطرأل "الينوديػة الحريديػة" 
الدػػي سػػدفمؿ عمػػى دنػػورأل مكانػػة إسػػرائيؿ الدوليػػة مػػف رػػالؿ دمفنػػا نحػػو دطبيػػؽ نظػػاـ الف ػػؿ الفن ػػري  ػػد 

 .الفمسطينييف

ي ارى القوؿ، ي دمثؿ " ػفقة القػرف" وي مػوت حػؿ الػدودميف دنديػدا لماػفل الفمسػطيني وي ػيده، بػؿ ميػال 
 إسدراديجية وطنية ااممة لمواجنة نذ  الدحديات، ونذا ما يدوجل ومقه اردبار جدية السمطة.
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 آليت دوليت لزعاًت املفاوضاث الفلططيييت إلاضزائيليت..!

 2012\1\22  أمين لالعالم  ببقمم: د.ناجي صادق شرا
الفمسػػػطينيوف يريػػػدوف مفاو ػػػات برعايػػػة دوليػػػة بػػػديال لإلحدكػػػار ايمريكػػػي لممفاو ػػػات، ودبنػػػي وجنػػػة النظػػػر 
اإلسػػػرائيمية، وبفػػػد يػػػرار الػػػرئيس ايمريكػػػي درامػػػل بػػػاإلعدراؼ بالقػػػدس عا ػػػمة إلسػػػرائيؿ، ووو ػػػؼ " ػػػفقة 

 قبموا بأي دور أمريكي بفد ذلؾ.القرف" بػ" ففة الف ر"، والدأكيد عمى اننـ لف ي

إإلسرائيميوف مف ناحيدنـ يرم وف أي اكؿ مف أاكاؿ الرعاية الدولية لممفاو ات، ويرم وف مػرض اػروط 
 دولية عمى أي مفاو ات، ويطالبوف بمفاو ات مباارأل ثبت مامنا.

مػػلدمر لمسػػالـ دنبثػػؽ عنػػه ايطػػراؼ ايرػػرى المفنيػػة كالػػدوؿ الفربيػػة دليػػد وجنػػة النظػػر الدوليػػة والػػدعوأل لفقػػد 
لجنػػة دوليػػة لرعايػػة المفاو ػػات.. المويػػؼ ايوروبػػي ور و ػػا مرنسػػا الدػػي رعػػت مػػلدمرا لمسػػالـ لػػـ يح ػػر  
الطرمػػاف الفمسػػطيني واإلسػػرائيمى أيػػرل لوجنػػة النظػػر الدوليػػة أي عقػػد مػػلدمر دولػػي داػػكؿ عبػػر  لجنػػة دوليػػة 

يا وال ػػيف مويفنمػػا أيػػرل لمرعايػػة الدوليػػة رمػػـ دحظػى بدأييػػد مجمػػس ايمػػف داػػرؼ عمػػى المفاو ػػات..  روسػ
 إدراكنما بفدـ دجانؿ الدور ايمريكي.

ويبقػػػى نػػػذا المقدػػػرح مػػػي حاجػػػة لممزيػػػد مػػػف الدو ػػػي  مػػػف حيػػػا أندامػػػه وخليادػػػه. مالرعايػػػة الدوليػػػة مػػػي أوسػػػق 
دوليػػة أوي مػػي مفانينػػا لػػيس المق ػػود مننػػا دػػدويؿ الق ػػية الفمسػػطينية، ودحميػػؿ ايمػػـ المدحػػدأل مسػػلوليادنا ال

دنفيذ يراردنا الدي أ دردنا باأف الق ػية الفمسػطينية، وثانيػا مسػلوليدنا مػي إننػا  ايحػدالؿ اإلسػرائيمي وييػاـ 
 الدولة الفمسطينية.

المق ود بنذا اإليدراح أف يدـ داكيؿ لجنة دولية مكونة مف عدد مف الػدوؿ ايع ػا  مػي ايمػـ المدحػدأل بمػا 
مجمػس ايمػف. وي أعدقػد اف المق ػود دكػرار او نسػ  الرباعيػة الدوليػة الدػي أنبثقػت مينا الدوؿ ايع ػا  مػي 

عف ملدمر أنابوليس الدي دبنانػا جػورج بػوش ايل، والدػي ثبػت ماػمنا يننػا لػـ درػرج عػف الرعايػة ايمريكيػة 
 لنا رمـ رئاسدنا مف يبؿ السيد دونى بمير رئيس وزرا  بريطانيا السابؽ.

كيؿ المجنة الدولية عبر عقد ملدمر دولي كملدمر باريس ايرير الػذي ح ػرده أكثػر مػف والسلاؿ نؿ يدـ دا
رمسة وعاريف دولة، ثـ دفرض عمى مجمس ايمف لدمقي الدعـ والدأييد الػدولي لمنامنػا، والقبػوؿ بدو ػيادنا 
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ة الدػػي اػػكمدنا ميمػػا بفػػد؟ أـ يػػدـ داػػكيؿ نػػذ  المجنػػة مػػف يبػػؿ الجمفػػة الفامػػة لألمػػـ المدحػػدأل عمػػى مػػرار المجنػػ
ويدمت دو يادنا بدقسػيـ ممسػطيف إلػى دولػة عربيػة ودولػة ينوديػة وو ػق القػدس دحػت الو ػاية  1947عاـ 

الدوليػػة، ودػػـ دبنػػي دو ػػيادنا مػػف يبػػؿ مجمػػس ايمػػف والدػػي عمػػى أساسػػنا دػػـ يبػػوؿ إسػػرائيؿ دولػػة مػػي ايمػػـ 
 المدحدأل؟

يؿ الفديد مػف المجػاف الدوليػة لو ػق الحمػوؿ والدو ػيات وايمـ المدحدأل لنا ربرادنا الكثيرأل والمدنوعة مي داك
لمفديػػد مػػف المنازعػػات الدوليػػة، وأي ػػا الق ػػية الفمسػػطينية، ممقػػد اػػكمت الفديػػد مػػف المجػػاف الدوليػػة الرا ػػة 
بالق ػػية الفمسػػطينية. لكػػف ايمػػر اآلف يردمػػؼ كثيػػرا مػػي مفطيادػػه ومحددادػػه عمػػا سػػبؽ مػػف دطػػورات وي ػػايا 

 وموايؼ.

أنمية الدور الذي يمكف أف دمفبه ايمـ المدحدأل، كمنظمة دولية دولية دػدامق عػف الاػرعية الدوليػة ي اؾ مي 
ودػػدعو لمسػػالـ وايمػػػف الػػدولييف، والق ػػية الفمسػػػطينية بػػال اػػػؾ ي ػػية أمػػف وسػػػالـ عػػالمييف، إي إف ماعميػػػة 

لدائمػػػة مػػػي مجمػػػس ايمػػػـ المدحػػػد  ودورنػػػا يدويػػػؼ عمػػػى دور الػػػدوؿ ايع ػػػا  ، ور و ػػػا الػػػدوؿ الرمسػػػة ا
أيمف ، وننا نفود لمدور ايمريكي الذى يمكػف أف يفيػؽ داػكيؿ اى لجنػة دوليػه بػالمجل لمفيدػو، ر و ػا اف 
داػكي.. ومػق ذلػؾ يبقػى المقدػرح يائمػا، ويػد ياػكؿ بػديال يي رعايػة دقػـو بنػا دولػة أو اكثػر، ممػا سػيدعـ نػذ 

ة والمو ػوعية ور و ػا اننػا يػد دداػكؿ مػف دوؿ ي المقدرح أنه مي حاؿ داكيؿ المجنة سيدومر لنػا الحياديػ
 دفدرض عمينا إسرائيؿ.

إاػػكالية نػػذا اإليدػػراح دكمػػف أوي مػػي عػػدـ يبػػوؿ إسػػرائيؿ والوييػػات المدحػػدأل بنػػا، ولكػػف يمكػػف الدسمػػل عمينػػا 
يمكف بدبنينػػا بايممبيػػة مػػف يبػػؿ الجمفػػة الفامػػة. وي ينبسػػي ربػػط نػػذا الريػػار بػػالمويؼ اإلسػػرائيمي الػػرامض، مػػ

الدقػػدـ بػػه بماػػروع يػػرار أوي مػػي مجمػػس ايمػػف، ثػػـ دبنيػػه مػػف يبػػؿ الجمفيػػة الفامػػة ػ بفػػد الداػػاور بػػيف الػػدوؿ 
 ايع ا  حوؿ مانية المجنة وخليادنا وأندامنا ومرجفيدنا.

ويمكف أف دسانـ المجنة بدحقيؽ دمفة يوية عمى مرار لجنة الدقسػيـ. ودقػـو نػذ  المجنػة بفػد داػكيمنا بزيػارات 
لممنطقة، ومقابمة كؿ ارائ  الافبيف، وزيارات عمى أرض الوايق، ويد يسدسرؽ نذا مدػرأل زمنيػة طويمػة لكػف ي 
بد أف دحدد بسدة أانر، ويمكػف أف دقػـو بػ جرا  إسػدفدا  اػفبي حػوؿ الدسػوية عمػى مسػدوى الاػفبيف وبفػدنا 
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جنػػػة بػػػ جرا  المفاو ػػػات بػػػيف دقػػػدـ دو ػػػيادنا إلػػػى مجمػػػس ايمػػػف، الدػػػي مػػػي حػػػاؿ يبولنػػػا يمكػػػف أف دقػػػـو الم
 الطرميف، و وي لحؿ ممـز يدـ دبنيه مف يبؿ مجمس ايمف.

لكف دبقى نذ  الرعاية محكومة ب رادأل الػدوؿ الرمػس دائمػة الف ػوية مػي مجمػس ايمػف، ويحدػاج نػذا الريػار 
لدنػػػازيت مػػػف الػػػى دففيػػػؿ الريػػػارات الفمسػػػطينية ايرػػػرى، ولنجػػػاح داػػػكيؿ نػػػذ  المجنػػػة والقيػػػاـ بػػػدورنا دحدػػػاج 

الطػػػرميف، ددفمػػػؽ باإلسػػػديطاف الػػػذي دقػػػـو بػػػه إسػػػرائيؿ والدحركػػػات الفمسػػػطينية مػػػي المنظمػػػات الدوليػػػة، ونػػػذ  
إاػػكالية أرػػرى.. دبقػػى الرعايػػة الدوليػػة مردبطػػة بدوازانػػات القػػوى اإليميميػػة والدوليػػة وبسػػيولة المجدمػػق الػػدولي 

 و فؼ دور ايمـ المدحدأل.
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 الصفذي ًذعى لكطز الاوطذاد الطياس ي في العمليت الطلميت لحل الذولخين

 2012\1\22صحيفة الغد     -دافوس
ت المسػػدجدات مػػي الق ػػية الفمسػػطينية مػػي  ػػو  القػػرار ايميركػػي ايعدػػراؼ بالقػػدس عا ػػمة إلسػػرائيؿ دقػػدم

وال سوط المالية الدي دواجننا وكالػة ايمػـ المدحػدأل إلماثػة وداػسيؿ الالجئػيف الفمسػطينييف، المحادثػات الدػي 
اػػػػاركيف مػػػػي المندػػػػدى أجرانػػػػا وزيػػػػر الرارجيػػػػة واػػػػلوف المسدػػػػربيف أيمػػػػف ال ػػػػفدي مػػػػق عػػػػدد مػػػػف نظرائػػػػه الم

 اييد ادي الفالمي مي داموس.

ودطريػػت المحادثػػات مػػق وزرا  رارجيػػة سويسػػرا انيادسػػو كاسػػيس ونوينػػدا نالبػػة زيمسػػدرا ومنمنػػدا ديمػػو سػػويني 
والنػػرويذ اينػػة اريكسػػف سػػوريدي إلػػى جنػػود الدو ػػؿ لحػػؿ سياسػػي لألزمػػة السػػورية والدطػػورات مػػي ايو ػػاع 

دفزيػػػز الفاليػػػات الثنائيػػػة وزيػػػادأل الدفػػػاوف مػػػي المجػػػايت اييد ػػػادية والدجاريػػػة  اإليميميػػػة، إ ػػػامة إلػػػى سػػػبؿ
 وايسدثمارية والدماعية.

كما دناولت المقا ات الجنود الممكف إطالينا لكسر اينسداد السياسي مي الفممية السممية عبر إطالؽ حراؾ 
ي ي ػػمف ييػػاـ الدولػػة الفمسػػطينية ماعػػؿ لحػػؿ ال ػػراع الفمسػػطيني ايسػػرائيمي عمػػى أسػػاس حػػؿ الػػدولديف الػػذ

وومػػػػؽ المرجفيػػػػات  1967المسػػػػدقمة وعا ػػػػمدنا القػػػػدس الاػػػػريية عمػػػػى رطػػػػوط الرابػػػػق مػػػػف حزيػػػػراف )يونيػػػػو( 
 المفدمدأل وِمي مقدمنا مبادرأل السالـ الفربية.

وحػػػػذر ال ػػػػفدي مػػػػف "دبفػػػػات اسػػػػدمرار ميػػػػال أمػػػػؽ حػػػػؿ اػػػػامؿ لم ػػػػراع يمبػػػػي الحقػػػػوؽ الماػػػػروعة لماػػػػفل 
حرية والدولة وما يولد  ذلػؾ مػف دجػذر لبيئػة اليػأس الدػي يفدػاش عمينػا الدطػّرؼ ويدولػد مننػا الفمسطيني مي ال

 الفنؼ المذاف يندداف ايمف وايسدقرار مي المنطقة كمنا".

وأكد وزير الرارجية  رورأل الفمؿ الجماعي  رورأل ادرػاذ رطػوات عمميػة "دسػنـ مػي سػد الفجػز المػالي مػي 
إلماثة وداسيؿ الالجئػيف الفمسػطينييف )اينػروا( ويمكننػا مػف ايسػدمرار مػي دقػديـ  موازنة وكالة ايمـ المدحدأل

 ردمادنا الحيوية لنـ ومؽ دكميؼ الوكالة ايممي".

وو ػػػق ال ػػػفدي نظػػػرا   مػػػي  ػػػورأل المويػػػؼ ايردنػػػي والفربػػػي الػػػرامض لقػػػرار وااػػػنطف ايعدػػػراؼ بالقػػػدس 
اف "القػػػدس ي ػػػية مػػػف ي ػػػايا الو ػػػق الننػػػائي يحسػػػـ عا ػػػمة يسػػػرائيؿ رريػػػا لمقػػػوانيف الدوليػػػة الدػػػي دلكػػػد 
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م ػػيرنا مػػي مفاو ػػات مبااػػرأل وومػػؽ يػػرارات الاػػرعية الدوليػػة، والداعيػػة إلػػى ايعدػػراؼ بالدولػػة الفمسػػطينية 
 .1967وعا مدنا القدس الاريية عمى رطوط الرابق مف حزيراف )يونيو( 

لمدحػدأل و ػرورأل اسػدمرار المنظمػات الدوليػة إلى ذلؾ، بحا ال فدي الدفاوف بػيف المممكػة ومنظمػات ايمػـ ا
مػػي المسػػاعدأل مػػي دحمػػؿ أعبػػا  أزمػػة المجػػو  السػػوري مػػي لقػػا يف منف ػػميف مػػق مػػدير برنػػامذ السػػذا  الفػػالمي 

 ديفيد بيزلي ووكيؿ ايميف الفاـ لألمـ المدحدأل لمالوف اإلنسانية مارؾ لوكوؾ.

وأااد بالمسدوى الفالي مف الدفػاوف والدنسػيؽ مػي دمبيػة  وثمف الدور المنـ لبرنامذ السذا  الفالمي مي المممكة
احدياجػات الالجئػيف بػيف المممكػة وايمػـ المدحػدأل، ماػددا عمػى  ػرورأل اسػدمرار دػومير الدمويػؿ الػالـز لبػػرامذ 
ايمػػـ المدحػػدأل ومنظمادنػػا لمسػػاعدأل الالجئػػيف السػػورييف مػػي المممكػػة الدػػي ددحمػػؿ أعبػػا  دفػػوؽ طايادنػػا جػػرا  

 مميوف سوري. 1.3اسد امة 

واػػكر بيزلػػي ولوكػػوؾ ايردف عمػػى مػػا يقػػـو بػػه مػػف دور إنسػػاني كبيػػر مػػي دحمػػؿ أعبػػا  المجػػو . كمػػا اػػكر 
لوكػػػػوؾ ايردف عمػػػػى موامقدػػػػه إي ػػػػاؿ مسػػػػاعدات باػػػػكؿ اسػػػػدثنائي لدجمػػػػق الركبػػػػاف لمنػػػػازحيف السػػػػورييف مػػػػي 

 ايرا ي السورية.

ريرأل مف المساعدات مف أرا ينا لمرأل واحدأل بفػد أف وأكد ال فدي أف المممكة وامقت عمى إي اؿ الدمفة اي
يػػػدمت ايمػػػـ المدحػػػدأل رطػػػة مقنفػػػة لجنودنػػػا إي ػػػاؿ المسػػػاعدات لمدجمػػػق مػػػف دارػػػؿ سػػػورية، مو ػػػحا اف 
"الركباف ماكمة سورية ودولية وليس مسلولية أردنية ويجل إي اؿ المساعدات لمدجمق مف دارػؿ سػورية مػي 

مػؿ ايردف مسػلولية الركبػاف الػذي يجػل الدفامػؿ مفػه مػي سػياؽ سػوري".  و  إمكانية ذلػؾ ميػدانيا ولػف يدح
 )بدرا( -
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 حزب شاملت على فلططين الذولت والشعب..!

 2012\1\22  أمين لالعالم  بقمم: د. إبراهيم أبراش
القيادأل الفمسطينية عمػى حػؽ مػي مويفنػا الػرامض لمسياسػة ايمريكيػة سػوا  دفمػؽ ايمػر بػاعدراؼ نػذ  ايريػرأل 

مػػػي عمميػػػة الدسػػػوية أو رمػػػض القيػػػادأل الفمسػػػطينية بالقػػػدس عا ػػػمة إلسػػػرائيؿ أو أنميدنػػػا لمفػػػل دور الوسػػػيط 
لػ" فقة القرف"، وعمى حؽ أي ا موايؼ ايحزال الفمسطينية الدي دطالل بمويؼ أكثر حزما مي الدفامؿ مػق 

 واانطف ودؿ أبيل.

ولكػػف مػػي ظػػؿ الحػػرل المفممػػة عمػػى ممسػػطيف والفمسػػطينييف ومػػي ظػػؿ اسػػدمرار اينقسػػاـ مػػ ف سياسػػة الػػرمض 
لدنػػامس بػػيف السػػمطة ومفار ػػينا أينمػػا أكثػػر اػػدأل ودطرمػػا مػػي رم ػػه ودنديػػد  لػػف ُدسيػػر مػػف سياسػػة والدنديػػد وا

 واانطف أو دكب  الدسوؿ اإلسرائيمي.

عمينا الدذكير بداية أف مررجات ربق يرف مف المراننة عمى دسوية برعاية أمريكية ثـ برعاية الرباعيػة الدوليػة 
أف الدويؼ عف المفاو ات والدوجه لألمـ المدحدأل مي الفدرأل ايريػرأل  كانت كارثية عمى الق ية الوطنية، كما

لـ دلثرا أي ا عمى السياسة ايمريكية وددمفنا إلعادأل نظر مي موايفنا كما لـ دلثرا عمى السياسة اإلسػرائيمية 
عػػف  وممارسػػادنا، ومػػي المقابػػؿ مػػ ف أكثػػر مػػف ربػػق يػػرف عمػػى سياسػػة م ػػائمية موازيػػة دقػػوؿ بالمقاومػػة كبػػديؿ

 الدسوية لـ دسير مف وايق ايمر ايئا.

اليػػـو مػػ ف دحػػديات ميػػر مسػػبوية دواجػػه الق ػػية الوطنيػػة دحػػديات دريػػى لحالػػة حػػرل عمػػى الاػػفل وايرض 
والدولػػة الفمسػػطينية الموعػػودأل، حػػرل ميػػر دقميديػػة وميػػر مفمنػػة داػػارؾ مينػػا باإل ػػامة إلػػى إسػػرائيؿ والوييػػات 

رأل أو مير مباارأل، حرل أكثر رطػورأل مػف الحػرول الثالثػة عمػى يطػاع مػزأل المدحدأل دوؿ عربية بطريقة مباا
ومػف كػػؿ الحػرول الدػػي را ػػدنا الثػورأل الفمسػػطينية، ومػػا يزيػد ايمػػر رطػورأل دػػزامف نػػذ  الحػرل ميػػر المفمنػػة 

.  مق و ق دارمي مأزـو

  -يمكف ر د ملارات الحرل المفممة والدحديات مير المسبوية مف رالؿ ما يمي: 
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ل عسػػػػكرية مفميػػػػة يقػػػػـو بنػػػػا جػػػػيش ايحػػػػدالؿ والمسػػػػدوطنوف، ودظنػػػػر مػػػػف رػػػػالؿ عمميػػػػات القدػػػػؿ حػػػػر  -1
وايعدقػػايت اليوميػػة مػػي ال ػػفة والقػػدس ومػػزأل، كمػػا أف الماػػاريق ايسػػديطانية والدنويديػػة اػػكؿ مػػف ااػػكاؿ 

 الحرل.

لفمسػػطينية حػػرل ايد ػػادية ددبػػدى مػػف رػػالؿ يطػػق أو درفػػيض ايمػػواؿ الدػػي دقػػدمنا وااػػنطف لمسػػمطة ا -2
 ودالعل إسرائيؿ بأمواؿ المقا ة، واسدمرار ح ار يطاع مزأل.

الحػػػرل عمػػػى الدػػػاري  والروايػػػة الفمسػػػطينية، ولػػػيس يػػػرار درامػػػل بػػػايعدراؼ بالقػػػدس عا ػػػمة إلسػػػرائيؿ  -3
والمزاعـ ال نيونية الُماككة بالداري  والوجود الفمسطيني وحدنما أطراؼ نذ  الحرل بؿ داػارؾ مينػا بفػض 

 بر اإلعالمية الفربية الدي دحرض عمى الافل الفمسطيني وداريره وداو  عدالة ي يده.المنا

حرل عمى الدولة الفمسطينية المناودأل، ميداننا نيئػة ايمػـ المدحػدأل والمنظمػات الدوليػة، ومػا يػدـ ادرػاذ   -4
 مف يوانيف حكومية إسرائيمية ومي الكنيست.

ؽ الفػػػػودأل مػػػػف رػػػػالؿ درفػػػػيض وااػػػػنطف لػػػػدعمنا لألونػػػػروا الحػػػػرل عمػػػػى "ايونػػػػروا" وبالدػػػػالي عمػػػػى حػػػػ -5
 والدحريض اإلسرائيمي عمينا.

حػػرل عمػػى وحدانيػػة دمثيػػؿ الاػػفل الفمسػػطيني، حيػػا داػػدسؿ وااػػنطف ودػػؿ ابيػػل وأطػػراؼ عربيػػة عمػػى  -6
  ناعة ييادأل ممسطينية مسدفدأل لمدساوؽ مق السياسة ايمريكية والدفامؿ مق " فقة القرف".

ايعدراؼ بالقدس عا مة إلسرائيؿ، حيا ي دوجد ملارات عمػى دراجػق درامػل يف القػرار يرار درامل ب -7
 أ ب  يرار دولة ور و ا أنه كاف م ادية عمى يرار سابؽ مف الكونجرس.

الو ق الدولي ي يبار ب مكانية ظنػور دولػة أو مجموعػة دوؿ يمكننػا الحمػوؿ محػؿ وااػنطف مػي عمميػة  -8
دولػػػة أو مجموعػػػة دوؿ بماػػػروع دسػػػوية ممػػػف ُيكدػػػل لػػػه النجػػػاح بسػػػبل الػػػرمض الدسػػػوية، وحدػػػى لػػػو دقػػػدمت 

 اإلسرائيمي وايمريكي.



 

 31فلططيييتشــــؤون 
 

اسدمرار ايمور عمى حالنا باندظار مبادرأل دولية لمسالـ أو دسييرا مي موازيف القػوى الدوليػة واإليميميػة ي  -9
دامػت وااػنطف دػلمف لنػا الحمايػة  يردـ الفمسطينييف ما دامت إسرائيؿ مسدمرأل مي مااريفنا ايسديطانية وما

 والدعـ.

بػػالرمـ مػػف الػػرمض الػػدولي لمسياسػػة ايمريكيػػة دجػػا  الفمسػػطينييف ودأييػػد يطػػاع مدزايػػد مػػف الػػرأي الفػػاـ   -10
الفػالمي لفدالػػة الق ػية إي أنػػه مػي الحسػػابات ايسػدراديجية يبػػدو أف الفمسػطينييف وحػػدنـ دقريبػا مػػي المواجنػػة 

دػؿ أبيػل .مالػدوؿ ايجنبيػة دليػػدنـ عػف بفػد ومػي حػدود ي د ػؿ لدرجػة الد ػادـ مػػق الميدانيػة مػق وااػنطف و 
وااػػنطف ودػػؿ ابيػػل ، والػػدوؿ الفربيػػة إمػػا مدسػػاوية مػػق السياسػػة ايمريكيػػة أو عػػاجزأل عػػف الففػػؿ والدػػأثير مػػي 

 مجريات ايمور.

الػػػرئيس الم ػػػري   ػػػفقة القػػػرف وزيػػػارأل نائػػػل الػػػرئيس ايمريكػػػي لممنطقػػػة واسػػػدقباله رسػػػميا مػػػف طػػػرؼ -11
 والفانؿ ايردني دندرج مي سياؽ الدنيئة إلطالؽ  فقة القرف.

حدى مي حالػة عػدـ طػرح دسػوية جديػدأل سػوا  كانػت  ػفقة القػرف أو ميرنػا مػ ف اسػدمرار ايمػور عمػى  -12
كيػاف حالنا يفدبر بحد ذاده دسوية ميػر ُمفمننػة ، إننػا دسػوية ايمػر الوايػق ، حيػا اسػدمرار اينقسػاـ سػيلدي ل

مػػػي مػػػزأل نزيػػػؿ وُمحا ػػػر يػػػلمف اسػػػدمرار اسػػػدبفاد القطػػػاع مػػػف دائػػػرأل الدػػػأثير والففػػػؿ ،واسػػػدمرار السػػػمطة مػػػي 
ال ػػفة كاػػاند زور عمػػى سياسػػة ايسػػديطاف والدنويػػد اإلسػػرائيمية ، مػػق عػػودأل مددرجػػة لفاليػػة مػػا بػػيف سػػكاف 

 ال فة وايردف. 

مريكيػػػػة لمدسػػػػوية السياسػػػػية والدبػػػػاس المويػػػػؼ إعػػػػالف الػػػػرئيس الم ػػػػري السيسػػػػي دمسػػػػكه بالرعايػػػػة اي  -13
 ايردني حيا ايردف يقؼ مويفا وسطا ما بيف المويؼ الفمسطيني والمويؼ الم ري.

دراجق الحراؾ الافبي أو ايندفا ة وعدـ وجود ملارات حدى اآلف عمى إمكانية الدو ؿ إلسػدراديجية  -14
 وطنية لمواجنة ايحدالؿ.

اسية حيا انزياح مدػدرج لمنربػة الوطنيػة الداريريػة ل ػال  نربػة جديػدأل مسػدفدأل الدحوؿ مي النربة السي -15
 لمدساوؽ مق أية دسوية أو إدارأل حالة أي دسوية وأي د فيد.
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نحف أماـ حرل ااممة ي يممسػنا إي كػؿ جانػؿ، أو مدجانػؿ ي يريػد أف يفدػرؼ برطػورأل الحالػة ويسػدمر مػي 
عالميػػػة ويانونيػػػة. نػػػذ  الحػػػديا عػػػف ايند ػػػارات واينجػػػازات، حػػػ رل عسػػػكرية وايد ػػػادية ونفسػػػية وثقاميػػػة وا 

الحػػػرل الُمفمنمػػػة ددطمػػػل مػػػف القيػػػادأل الفمسػػػطينية ومػػػف كػػػؿ ايحػػػزال عػػػدـ ايكدفػػػا  بسياسػػػة الػػػرمض والدنديػػػد 
 والقوؿ بالدمسؾ بالثوابت وال مود عمى ايرض.

مػػق بف ػػنا الػػبفض دقػػوؿ بػػه، ومػػا  حػػديا الدمسػػؾ بالثوابػػت يفقػػد مفنػػا  مػػا دامػػت كػػؿ ايحػػزال المدفار ػػة
دامػػت إسػػرائيؿ دحدػػؿ كػػؿ ممسػػطيف ودردػػرؽ نػػذ  الثوابػػت عمػػى سػػمق وب ػػر الجميػػق، كمػػا يفدػػرض أف مبػػرر 
وجػػػود ايحػػػزال وم ػػػدر اػػػرعيدنا لػػػيس يننػػػا دقػػػوؿ بالدمسػػػؾ بالثوابػػػت بػػػؿ لدحريػػػر الػػػوطف واسػػػدفادأل نػػػذ  

 الثوابت.

يكفي يف الافل الفمسطيني ثابػت عمػى أر ػه منػذ أكثػر  أي ا م ف القوؿ بال مود والثبات عمى ايرض ي
لػـ دكػف بارديػار  بػؿ مر ػدنا ظػروؼ الحػرل والمنطقػة  1948مف أربق خيؼ سنة والنجػرأل الدػي حػدثت عػاـ 

 الفربية برمدنا دفيش اليـو مي مو ى الربيق الفربي حالة حرول مفدوحة ودنجير جماعي. 

المدحدأل وددويؿ الق ػية ي يكفػي حيػا إنػه مػي ظػؿ الوايػق الػدولي  ومي نفس السياؽ م ف المراننة عمى ايمـ
م ف ايمـ المدحدأل لف دجود عمينا إي بقرارات مير ممزمة والرئيس أبػو مػازف اعدػرؼ مػي رطابػه مػي المجمػس 

 المركزي بأف كؿ ما  در عف ايمـ المدحدأل كانت يرارات مير ممزمة.

مف دمويفنا كجز  مف اسدراديجية وطنية اػمولية عنواننػا ال ػمود إف كاف مف ييمة لكؿ ما سبؽ م ننا ددأدى 
والمقاومػػة واسػػدنناض يػػدرات الاػػفل، لمواجنػػة الممارسػػات اإلسػػرائيمية بمػػا يجفػػؿ احداللػػه مكمفػػا وبمػػا ُياػػفر 

 كؿ دوؿ الفالـ بأف الافل الفمسطيني لـ يسدسمـ لألمر الوايق.

حيػػا لػػـ دقػػؿ حركػػة "مػػد " أننػػا سػػدحرر  1965نية عػػاـ مػػي نػػذا السػػياؽ نسدح ػػر انطاليػػة الثػػورأل الفمسػػطي
رنػػاؽ ايحػػدالؿ واسػػدنزاؼ  ممسػػطيف باإلمكانيػػات الذاديػػة لمفمسػػطينييف بػػؿ اسػػدنناض الحالػػة الوطنيػػة والفربيػػة وا 
مقدرادػػه، والحالػػة الدػػي دمػػر بنػػا الق ػػية مػػي السػػنوات ايريػػرأل ي دقػػؿ رطػػورأل عػػف حالنػػا عنػػد انطاليػػة الثػػورأل 

كة "مد "، ونو ما يدطمل اسدراديجية وطنية دسػدمنـ منطمقػات الثػورأل مػق ايرػذ بفػيف ايعدبػار الفمسطينية وحر 
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مػػا دػػـ دحقيقػػه مػػف انجػػازات ومػػا اسػػدجد مػػف دطػػورات، ونػػذ  ايسػػدراديجية لػػف دكػػوف ماعمػػة إي إذا كانػػت مػػي 
 إطار وحدأل وطنية.

  



 

 34فلططيييتشــــؤون 
 

 مً أًً ًا أبى ماسن؟

 2012\1\22  األوسطالشرق   راجح الخوري
رطػة »بادت الوييات المدحدأل مي حاجة إلى وساطة مرنسية إليناع السمطة الفمسطينية ب عطا  الفر ة لػػنؿ 

الدي سيفر نا الرئيس دونالد درمل عمينـ، وعدـ رم نا سمفًا يبؿ يػرا أل دفا ػيمنا، الدػي « السالـ ايميركية
 دد مف كما أايق أمورًا إيجابية دسدجيل لاروط الدسوية الفادلة؟

يكف مي وسق درمل الذي ياؿ مي داموس إف الفمسطينييف يمموا مف احدراـ أميركا يننـ لػـ يسػدقبموا نائبػه  أولـ
مايػػؾ بػػنس ولنػػذا سػػيويؼ المسػػاعدات لنػػـ، إطػػالع الفمسػػطينييف عمػػى الرطػػوط الفري ػػة لنػػذ  الرطػػة، يبػػؿ 

ي رأس مسػػاعي الدسػػوية إعالنػػه يػػرار نقػػؿ السػػفارأل ايميركيػػة إلػػى القػػدس، ونػػو مػػا و ػػق ر ا ػػة الرحمػػة مػػ
 ايميركية وأثار الفالـ كمه  د القرار؟

يبحػػا الػػرئيس محمػػود عبػػاس عػػف بػػديؿ لموسػػاطة ايميركيػػة، بفػػدما أعمػػف أف أميركػػا لػػـ دفػػد وسػػيطًا مقبػػوًي 
نديجة يرار درمػلا لكػف ايوروبيػيف حر ػوا عمػى إبالمػه يبػؿ أف يػذنل إلػى بروكسػؿ، بدايػة ايسػبوع، ثالثػة 

 أمور: 

، أننـ يفار وف بحـز يرار درمل نقؿ السفارأل، ويػد ويفػوا  ػد  مػي مجمػس ايمػف. ثانيػًا، أننػـ سػيفدرموف أويً 
ثالثػًا، أننػـ مػي «. رليػة الػدولديف»بالدولة الفمسطينية مي الننايةا يننـ يفدبروف أف الحؿ يجل أف يقـو عمى 

 ة بيف إسرائيؿ والفمسطينييف!النديجة حمفا  واركا  أميركا، ولف يكونوا بدي  لنا مي الوساط

وعمػػى نػػذا لػػػـ يكػػف مفاجئػػػًا أف يدػػولى أورليػػػاف لواػػومالييه المسداػػار السياسػػػي لمػػرئيس الفرنسػػػي، نقػػؿ رسػػػالة 
أميركيػػة نادئػػة إلػػى الفمسػػطينييف، عبػػر  ػػائل عريقػػات أمػػيف سػػّر منظمػػة الدحريػػر، دػػدعونـ إلػػى يبػػوؿ دسػػمـ 

 مدسوية، ويرا دنا يبؿ ادراذ مويؼ مننا.الرطة الجديدأل الدي سيقدرحنا درمل إطارًا ل

 ػػػفقة »ومػػػي نػػػذا السػػػياؽ كػػػاف يمدػػػًا أف البيػػػت ايبػػػيض حػػػرص عمػػػى أف ينفػػػي كػػػؿ مػػػا ناػػػر عمػػػا ييػػػؿ إنػػػه 
، وأو ػػ  بفػػد زيػػارأل مبفػػوا الػػرئيس ايميركػػي الرػػاص بفمميػػة السػػالـ مػػي الاػػرؽ ايوسػػط، جيسػػوف «القػػرف

ي، أف الرطػػة مػػا زالػػت ييػػد الدراسػػة، ولػػـ دكدمػػؿ بنودنػػا بفػػد، مػػرينبالت ايريػػرأل، ولقائػػه مػػق الػػرئيس الفمسػػطين



 

 35فلططيييتشــــؤون 
 

وأننػػػا لػػػف دفػػػرض عمػػػى الجػػػانبيف الفمسػػػطيني واإلسػػػرائيمي إي عنػػػدما ي ػػػبحاف مسػػػدفديف لدراسػػػدنا والدفػػػاطي 
 الجاد مفنا.

كػػاف وا ػػحًا مػػف رػػالؿ دسػػريبات البيػػت ايبػػيض، أف الرطػػة ُجمػػدت وو ػػفت جانبػػًاا لكػػف الدحمػػيالت الدػػي 
يػرًا مػػي ال ػحؼ اإلسػػرائيمية، دػوحي بػأف ديفيػػد مريػدماف، السػػفير ايميركػي لػدى إسػػرائيؿ، نػو الػػذي ُناػرت أر

دفّمد دسريل المفمومات عف أف رطة درمل لمدسوية ي دسدند إلى أي مف المبػادرات ايميركيػة الدػي سػبقدنا، 
د بػػػاراؾ أوبامػػػا ، ثػػػـ مػػػي عنػػػ«رليػػػة الػػػدولديف»ور و ػػػًا مػػػي عنػػػد جػػػورج بػػػوش ايبػػػف، الػػػذي أطمػػػؽ اػػػفار 
 واادباكه مق ندنيانو حوؿ ويؼ ايسديطاف والدولة الفمسطينية.

ليس مف الوا   لماذا دوّسػط وااػنطف الفرنسػييف مػق الفمسػطينييف إلعطػا  رطػة درمػل مر ػة، عنػدما يػأدي 
نػي نائل الرئيس ايميركي مايػؾ بػنس إلػى المنطقػة، ويػزور القػانرأل وعمػاف يبػؿ و ػوله إلػى إسػرائيؿ، بمػا يف

أنه رمـ أف الجانل الفمسطيني ياطق الزيارأل ورمض المقا  مفػه، مقػد كػاف مػي وسػفه مػثاًل الطمػل مػف الػرئيس 
الم ػػري عبػػد الفدػػاح السيسػػي أو مػػف الفانػػؿ ايردنػػي الممػػؾ عبػػد اهلل إبػػالغ محمػػود عبػػاس، أف ننػػاؾ أمكػػارًا 

 نطف.مي الرطة الجديدأل لم محة الفمسطينييف، كما ينقؿ الفرنسيوف عف واا

مي أي حاؿ كاف السيسي يد أبم  بنس رسالة مف الرئيس الفمسطيني، مفادنا أنه يمكف لواانطف أف دسػدأنؼ 
دورنا كوسيط محػوري إمػا عبػر الدراجػق عػف يػرار نقػؿ السػفارأل، ومػي ذلػؾ مػا يمثّػؿ اسػدجابة لإلجمػاع الػدولي 

ما أف دوامؽ واانطف عمى أف دكػوف اػريكاً  أساسػيًاا لكػف مػي إطػار مجموعػة دوليػة  ويرارات ايمـ المدحدأل، وا 
 دفمف أف يرار نقؿ السفارأل ليس ممزمًا وي ياّكؿ مسدندًا يائمًا مي أي مفاو ات لدحقيؽ الدسوية السممية.

مػػا سػػمفه بػػنس مػػي القػػانرأل وعمػػاف كػػاف واحػػدًا، أف القػػدس نػػي مفدػػاح السػػالـ، وي يمكػػف الحػػديا عػػف دسػػوية 
ات الدوليػة ذات ال ػمة، الدػي دػنص عمػى إيامػة دولػة ممسػطينية عمػى حػػدود سػممية عادلػة ودائمػة رػارج القػرار 

عا مدنا القدس الاريية.  حي  أف بنس مادر عماف ونو يقوؿ بفد محادثادػه مػق الممػؾ عبػد اهلل:  1967
، ولكػػػف ذلػػػؾ يفّمػػػؽ الماػػػكمة ويفطّػػػؿ الحػػػؿ ويسػػػقط ننائيػػػًا  ػػػديية وااػػػنطف كوسػػػيط «ادفقنػػػا عمػػػى أي ندفػػػؽ»

 الثة عقود إلى دحقيؽ الدسوية السممية مي الارؽ ايوسط.يسفى منذ ث
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كػػاف مػػي وسػػق بػػنس، ونػػو مػػف أاػػد المليػػديف لنقػػؿ السػػفارأل، أف يد ػػّرؼ عمػػى اييػػؿ أمػػاـ الفػػالـ وكأنػػه نائػػل 
رئػػيس أكبػػر وأنػػـ ديمقراطيػػة مػػي الفػػالـ درمػػق لػػوا  حقػػوؽ اإلنسػػافا لكنػػه ويػػؼ  ػػامدًا ومدفرجػػًا عمػػى رجػػاؿ 

ة يػػدمفوف بفنػؼ مجموعػػة مػف النػػوال الفمسػطينييف مػػي الكنيسػت اإلسػػرائيمي، عنػدما حػػاولوا الاػرطة اإلسػرائيمي
ا لكػننـ ُأررجػوا «القدس عا ػمة ممسػطيف»رمق يمدات دفارض يرار نقؿ السفارأل، ودحمؿ مجرد عبارأل دقوؿ: 

بػزوغ »مػا سػّما  بالقوأل مف القاعة وسط الد فيؽ، ليكمؿ رطابه الذي أعرل ميه عف أمؿ اإلدارأل ايميركيػة مي
 مريل!«… مجر حقبة جديدأل مف جنود السالـ الفمسطينية اإلسرائيمية

بنس و ؼ مي رطابه يرار درمل نقؿ السػفارأل بأنػه دػاريريا مفمنػًا أف السػفارأل سػدفد  أبوابنػا مػي ننايػة عػاـ 
ف نيػػة، ، ويػػاؿ إف الػػرئيس ايميركػػي يفدقػػد جػػادًا أنػػه يمكػػف رمػػؽ مر ػػة لمدقػػدـ مػػي المفاو ػػات بحسػػ2019

ولكف مف أيف؟ وكيؼ يمكف الدقاط نذ  الفر ة اآلف بفد يرار نقؿ السػفارأل؟ ور و ػًا بفػدما كػاف درمػل يػد 
اسدقبؿ مػي الثالػا مػف مػايو )أيػار( مػف الفػاـ الما ػي، محمػود عبػاس الػذي يػاؿ لػه يومنػا، إف الفمسػطينييف 

ية مػػػي الاػػػرؽ ايوسػػػط، ولكػػػف الػػػرئيس يراننػػػوف عمػػػى أنػػػه سػػػيكوف وسػػػيطًا عػػػادًي يحقػػػؽ أريػػػرًا الدسػػػوية السػػػمم
، ولكػف الرلسػا  1995ايميركي ماجأ الفالـ بالموامقة عمى يػرار نقػؿ السػفارأل الػذي كػاف الكػونسرس أيػر  عػاـ 

يرار .  ايميركييف امدنفوا عف الموامقة عميه وا 

الوسػاطة ودػػدير  يفػرؼ الػرئيس الفمسػطيني أف أمػػؽ الدسػوية بػات مقفػاًل دمامػػًا، ممػيس مػف بػدائؿ ددػػولى دحريػؾ
عممية الدسوية، ليس ينه سمق ذلؾ مػرأل جديػدأل مػف منسػقة السياسػة الرارجيػة مػي ايدحػاد ايوروبػي ميػديريكا 

نػذا لػيس الويػت »موميريني، الدي يالت له إف أوروبا مق ييػاـ الػدولديف وسػدفدرؼ بالدولػة الفمسػطينية، ولكػف 
سػػرائي«المناسػػل لويػػؼ المفاو ػػات ؿ دقفػػالف البػػال مػػي وجػػه أي بػػدائؿ. ومػػي نػػذا السػػياؽ ا بػػؿ يف أميركػػا وا 

لػدّي رسػالة إلػى أبػو مػازف، ي يوجػد »عمد ندنيانو إلى دوجيه رسالة إلى عباس ونو مي بروكسؿ، ياؿ مينا: 
 «.مف ي يرمل مي ايميركييف ي يرمل مي السالـ… بديؿ مف الزعامة ايميركية مي ييادأل عممية السالـ

لكػػػف الػػػرئيس الفمسػػػطيني يحػػػرص منػػػذ المحظػػػة ايولػػػى عمػػػى منػػػق اينػػػزيؽ إلػػػى موايػػػؼ ايمػػػؽ مقفػػػؿ دمامػػػًاا 
ود ػػرمات ددػػي  لندنيػػانو إنػػراؽ الػػدـ الفمسػػطيني، ولنػػذا كػػرر ايلدػػزاـ بالفمميػػة السػػممية، ودفّمػػد إبػػالغ وزرا  

ؾ سػالمًا ما ياجق الافل الفمسطيني لممحامظة عمى ايمؿ، نػو أف ننػا»رارجية دوؿ ايدحاد ايوروبي أف 
 ولكف مف أيف يا أبو مازف؟«… يادمًا، وأف الطريؽ سدكوف مفدوحة لنذا السالـ
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 فلططين كاطزة الخحزر املشدوج   

 2012\1\22  الجزيرة نت   لجالصيعبد الحميد ا
ربما ي يلمف كثير مف الفرل أننـ عػرل، وربمػا ي ػيقوف ذرعػا بمسػدنـ ودػاريرنـ ودػراثنـا ميحسػوف كػؿ ذلػؾ 
عبئػػا عمػػينـ. ويػػد يجدنػػد بف ػػنـ  ػػاديا مػػي البحػػا عػػف مسػػالؾ را ػػة لمننػػوض والدحػػديا، ولكننػػا دفاػػؿ 

ة الدػي نولػد مينػا، وايمكنػة ليسػت مجػرد مفطػى ميزيػائي، بسبل أنه ي أحػد ي ػدينـ. مػنحف ي نردػار ايمكنػ
 ني أي ا كائف ثقامي.

ماػػكمة الػػذيف ي ػػيقوف بفػػروبدنـ ليسػػت مػػينـ، بػػؿ مػػي أ ػػديائنـ الػػذيف ي ي ػػديوننـا مي ػػبحوف مػػف ذلػػؾ 
 ال نؼ الفجيل الذي نسميه  نؼ "الفرل رمما عننـ ".

رمػل باػأف القػدس نػي مػف نػوع ال ػدمات ال ػرورية مػي الرطوأل الدي أيدـ عمينا الػرئيس ايميركػي دونالػد د
الدػاري ، الدػػي دػػللـ ولكّننػػا دزيػػؿ الساػاوأل عػػف الفيػػوف ودفيػػد طػػرح ايسػػئمةا ولػذلؾ م ننػػا يػػد دفيننػػا عمػػى إعػػادأل 

 اكدااؼ أنفسنا ودو ي  الطريؽ.

ابػا مػف ايمػؿ بالطبق مف حؽ البفض أف يفدبرنا رطوأل طائاة مف رئيس مدسرع، مذلؾ يري  اينفس ويفد  ب
ويرمػػق الحػػرج. ولكػػف مػػف حػػؽ خرػػريف اعدبارنػػا مر ػػة لمدػػذكير بطبيفػػة الرنانػػات اإلسػػدراديجية عمػػى منطقدنػػا، 

 وعالية كؿ ذلؾ بالق ية الفمسطينية وبالقدس دحديدا، وما يد يبنى عمى كؿ ذلؾ مف سياسات ومسارات.

ميركػػي بدمريػػر  لػػيس جديػػدا ولػػـ يػػدـ الدرمػػي ، والحمػػـ اي1995القػػرار ايميركػػي محفػػوظ مػػي ايدراج منػػذ سػػنة 
 عنه يوما. مقط ايميركاف يـو عمميوف يحددوف الندؼ ويدريروف المسارات المو مة وايويات المناسبة.

مػػي الن ػػؼ ايوؿ مػػف الدسػػفينياتا بػػدت الظػػروؼ مناسػػبة بفػػد دفكػػؾ المنظومػػة اياػػدراكية واننيػػار ايدحػػاد 
يركي لممنطقة بفد الددرؿ الفرايي مي الكويت. الالمت لمنظر أف يدرامػؽ ذلػؾ السوميادي نفسه، وايردراؽ ايم
 القرار مق انطالؽ مسار أوسمو.

منػػؿ أراد الفاعػػؿ ايميركػػي اسػػدثمار المػػنرفض الدػػاريري ودحقيػػؽ أندامػػه جممػػة واحػػدأل، بدػػرويض المفػػاوض 
القػػػرار وريػػػة لم ػػػسط عمػػػى  الفمسػػػطيني ود ػػػفية الق ػػػية بفػػػرض أمػػػر وايػػػق جديػػػد؟ أـ أراد اسػػػدفماؿ ماػػػروع

منظمػة الدحريػػر؟ أـ أراد كالفػػادأل اسػدفماؿ سياسػػة الدحسػػس ليردبػػر الممكػف ممػػا لػػـ يحػػف ويدػه بفػػد؟ كػػؿ ذلػػؾ 
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سػدراديجية وم ػمحية مػي نفػس الويػت لػـ  محدمؿ. ولكف الثابت أف ندؼ درويض المنطقػة يعدبػارات دينيػة وا 
 يدسير يوما.

نرفض دػػػاريري خرػػػر مػػػأراد دفميقػػػه. ومػػػا يحػػػدا اآلف نػػػو رد عمػػػى الػػػرئيس ايميركػػػي الجديػػػد عػػػايف وجػػػود مػػػ
ا مقبمنػا كانػت كػؿ الملاػرات دػدؿ عمػى أف المنطقػة 2011محاولة دمرد المنطقة مي الن ؼ ايوؿ مف سنة 

 اسدسممت لم يرنا، باعدبارنا منطقة الدجزئة والدبفية وايسدثنا  مف الديمقراطية.

ُداػػفؿ عربػػػُة ر ػػار مػػي إحػػػدى القػػرى النائيػػػة مػػف دػػػونس ايعمػػاؽ جػػػذوأًل  -ومػػي مفمػػػة مػػف الجميػػػق-ومجػػأأل 
 دداعت لنا بسرعة القانرأل وطرابمس و نفا  ودماؽ وربما أي ا الرباط وعماف.

الرػػرائط الدػػي دػػـ رسػػمنا والدوازنػػات الدػػي دػػـ اياػػدساؿ عمينػػا دواػػؾ أف دننػػار، ورا ػػة دػػأميف محػػيط أمػػف 
 ف ال نيوني و ماف دفويه اإلسدرايجي مي كؿ الحايت.لمكيا

المارد لػـ يمػت إذف، كػاف مقػط مػي حالػة رمػوؿا مػا ح ػؿ بفػد ذلػؾ نػو محاولػة لمفنػـ أوي، وايحدػوا  ثانيػا، 
عادأل ايمػور إلػى سػالؼ حالنػا ثالثػا. وكػؿ مػا يحػدا مػي المنطقػة اآلف ينػدرج مػي مرطػط ردع الفػرل عػف  وا 

ى، وحيننػػا سد ػػب  الدجزئػػة الدػػي ياومدنػػا أجيػػاؿ حممػػا بفيػػد المنػػاؿ. مػػرأل أرػػرى نجػػد محاولػػة الحمػػـ مػػرأل أرػػر 
 أنفسنا أماـ حقيقة دبادؿ الردمات بيف ايسدبداد وايسدفمار.

يمكػػػػف أف نسػػػػرؽ مػػػػي الحػػػػديا عػػػػف الديػػػػارات والدنظيمػػػػات وايحػػػػزال ونسػػػػدسرؽ مػػػػي الد ػػػػنيفات لنحػػػػدد مػػػػف 
ل. المػدرؿ اينسػل نػو اينطػالؽ مػف حقيقػة الدػدامق مػي المنطقػة المسلوؿ، ولكننا ي نفدبر ذلػؾ نػو المناسػ

 بيف ماروع لدحرير اإلنساف وايرض واإلرادأل وماروع لالسدبداد وايسدفباد.

أعطػػى أسػػبقية لماػػروع الدحريػػر، وننػػا ح ػػمت ايرطػػا  الكبػػرى وداػػكمت ا ػػطفامات راطئػػة،  2011ربيػػق 
ايا ايسػػدبداد ودعػػاأل الحريػػة والوحػػدأل والدحريػػر. لقػػد أرطػػأ وُرمطػػت ايوراؽ واردبكػػت ايولويػػات، ود ػػادـ  ػػح

جميػػق ال ػػحايا القػػرا أل، مبف ػػنـ لػػـ يسػػادر أونامػػه واسػػدفجؿ الندػػائذ، وبف ػػنـ بحػػا عػػف الفسػػؿ مػػي ِعػػش 
 الدبابير، والجميق لـ ُيحسف دقدير كثامة الوايق.
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يميميػة ونكذا مسحوا المجاؿ لر ـ الجميق، أي المركل السابؽ لمنيمنةا ونو مجم وع يوى وم ال  ُيطريػة وا 
نػػػي موسػػػـ اينقػػػالل عمػػػى ربيػػػق  2013ودوليػػػة، ولكػػػؿ مننػػػا دوامفػػػه ورنانادػػػه وم ػػػالحه. مكانػػػت  ػػػائفة 

2011. 

واينقػػالل و ػػفة ثابدػػة ميػػر أننػػا دسػػدوعل  ػػورا عديػػدأل مننػػا السمػػيظ ومننػػا النػػاعـ، ويػػدـ المجػػو  إلػػى نػػذ  
دنديد الحالة المفينة لمدوازنات الكبرى، ورا ػة المدفمقػة بدرديبػات ال ورأل أو دمؾ مننا بناً  عمى دقدير حجـ 

 ي ية ممسطيف.

عالمة عمى اندنا  مرحمة المناواات لمػدروؿ مػي جػونر المو ػوع، مػانطمؽ مسػار  2013ونكذا كانت سنة 
 -دوف أمػػؽ-كػػاف ن ػػيل القمػػل منػػه انقالبػػا دػػاـ الاػػروط، وكػػاف ن ػػيل الجنػػاح السػػوري إمرايػػا مػػي حػػرل 

 نزؼ الجميق، وكاف ن يل ايطراؼ احدوا  يدناسل مق موايفنـ الطرمية.دسد

وكانت الرطػة الفامػة إعػادأل بنػا  الرػرائط وزيػادأل الدفكيػؾ، مػي ماػند أعػاد لألذنػاف مفانػدأل سػايس بيكػو مػي 
 الفقد الثاني مف القرف الما ي، أو دفكيؾ ايدحاد السوميادي وبالد البمقاف مي دسفينياده.

سػػيد درمػػػل أنػػه أعػػاد لألذنػػػاف ماػػند المنطقػػة منػػذ يػػػرف م ػػى. كأننػػا أمػػػاـ الحمقػػة الثانيػػة مػػػف مػػا يحسػػل لم
مسمسػػؿ طويػػؿ، ممسػػار دمزيػػؽ المنطقػػة نػػو سػػايكس بيكػػو الجديػػدأل، وماػػروع القػػرار ايميركػػي نػػو وعػػد بمفػػور 

ارع الجديػػػد. إنػػػه وعػػػد مػػػف ي يممػػػؾ لمػػػف ي يسػػػدحؽ، ونػػػو بػػػذلؾ أعػػػاد لمق ػػػية زرمنػػػا مػػػي ال ػػػمائر والاػػػو 
 والمنابر.

أف ويػػت دحقيػػؽ  2011ومػا يحسػػل لػػه أنػػه أزاح عنػػا ونمػػًاا مكمػػا جانبنػػا الػوعي الدػػاريري لمػػا ظننػػا مػػي ربيػػق 
كػػؿ أحالمنػػا يػػد أزؼ، م ننػػا نجانػػل الػػوعي الح ػػاري اليػػـو إف ظننػػا أف سػػبيؿ النجػػاأل مػػف اردػػدادات مػػا بفػػد 

 اينقالل الم ري إنما يكوف بالدرفُّؼ مف أعبا  ايندما .

ربمػػػا نردػػػار إعػػػادأل  ػػػيامة ذوادنػػػا ودقػػػديـ أنفسػػػنا بطريقػػػة جديػػػدأل، يناعػػػًة أو بحثػػػا عػػػف مػػػرص ممكنػػػة، ولكػػػف 
نمػػا الماػػكؿ نػػو كيػػؼ ُينظػػر إلينػػا ومػػف  الماػػكؿ لػػيس كيػػؼ ننظػػر ينفسػػنا أو حدػػى كيػػؼ نفيػػد  ػػيامدنا، وا 

 ي دينا؟
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ي طبيفػػػة اينظمػػػة السياسػػػية وحدػػػى الُقطريػػػة اليػػػـو حقيقػػػة دسػػػدورية وسياسػػػية واجدماعيػػػة ونفسػػػية، والدنػػػوع مػػػ
 ايمزجة الافبية ي ينكر  عايؿ. ولكف اإلسدراديجيات الُقطرية وحدنا لف دحقؽ نن ة أو دنمية أو اسدقالي.

ميػػر أف د ػػورادنا لموحػػدأل لػػػـ دكػػف وايفيػػة مػػػي يرا دنػػا لما ػػينا، كمػػا لػػػـ دكػػف رطوادنػػا مػػػف أجمنػػا أكثػػر مػػػف 
بالماػدرؾ مػف عػالـ الُمثُػؿ إلػى الممكنػات الداريريػة، ومػف عػالـ الفقائػد  أحاديا نفس. وي بػد إذف مػف النػزوؿ

 إلى عالـ السياسة والم ال  المدبادلة، ومف الدكديكات الجزئية إلى المسارات اإلسدراديجية.

عندنا يد نجد مي مسار البنا  ايوروبي نموذجا ممِنما مي ددرُّجه ومننجيده، وموا مده بػيف النويػات الُقطريػة 
 الفاعمة والنوية ايوروبية الجامفة، المحققة لمفادلة يررج مينا الجميق كاسبيف.

بنذ  النظرأل الوايفية سنجد أف الحمـ يمكف أف يكوف وايفيا، وأف وحدأل الف ر دردكز عمى الدنوع، وأننػا أيػرل 
 عادأل إلى الدنسيؽ والدكامؿ بدرجاده المدفددأل.

مرار احدالؿ ممسطيف لػيس مقػط عائقػا أمػاـ أي اػكؿ مػف أاػكاؿ الدنسػيؽ، وبنذ  النظرأل الوايفية ندأكد أف اسد
بػػػؿ نػػػو أي ػػػا عػػػائؽ أمػػػاـ الننػػػوض باييطػػػار كػػػؿ عمػػػى حػػػدأل، وأف اسػػػدنداؼ القػػػدس نػػػو اسػػػدنداؼ مػػػاّدي 

 محسوس لمفرل مي وجودنـ، وليس مجرد اسدنداؼ رمزي.

حريػػر القػػرار الػػوطني مػػق مفركػػة دحريػػر وبػػذلؾ ددوحػػد مفػػارؾ الحريػػات والديمقراطيػػة والفدالػػة ايجدماعيػػة ود
ر الفػػرل مػػف ايسػػدبداد وايسػػدفباد، أي لدكػػوف ممسػػطيف والقػػدس  ممسػػطيف، لدكػػوف ممسػػطيف يػػاطرأل مفركػػة دحػػرُّ

 عنوانا لنن ة.
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 حمذان:اججاهاث املعزكت امللبلت كذ جكىن مفاجئت إلضزائيل

 2012\1\22الرسالة نت  
مي ظؿ المدسيرات الدي ياندنا اإليميـ وما يحدؽ بالق ية الفمسطينية مف مراطر، يسيما بفػد يػرار الػرئيس 

ا عػػف الفقبػػات الدػػي دواجػػه الم ػػالحة ايمريكػػي دونالػػد درامػػل ايعدػػراؼ بالقػػدس عا ػػمة لػػػ "إسػػرائيؿ"، عػػد
الفمسػػػطينية، حػػػاورت "الرسػػػالة" عبػػػر برنػػػامذ السػػػكايل مسػػػلوؿ الفاليػػػات الفربيػػػة مػػػي حركػػػة حمػػػاس أسػػػامة 

 حمداف، لمفرمة خرر المسدجدات السياسية وطبيفة الفاليات الفربية مق حركده.

نػػػر الرسػػػالة"، يػػػاؿ حمػػػداف: "إف بدايػػػة المقػػػا  الػػػذي دفقػػػد  ال ػػػحيفة باػػػكؿ دوري  ػػػمف برنامجنػػػا "دحػػػت مج
الق ػػػية الفمسػػػطينية دمػػػر بػػػأرطر مراحمنػػػا، ومػػػا داػػػند  المنطقػػػة الفربيػػػة ياػػػكؿ حالػػػة مػػػف الرطػػػورأل ددفمػػػؽ 
بمسػػدقبمنا ولػػيس الق ػػية الفمسػػطينية وحسػػل"، وا ػػفًا المرحمػػة الراننػػة بأننػػا "دمثػػؿ حالػػة مرػػاض أو ويدأل أو 

 الموت الذي يحداج بفد  جيميف مف جديد".

كػػػد أف المنطقػػػة الفربيػػػة دفػػػيش مرحمػػػة حساسػػػة، "لػػػذا يبػػػد أف دكػػػوف الريػػػارات دييقػػػة، را ػػػة أف أي رطػػػأ وأ
سيكمفنا ثمنا بانظا"، يمدًا إلى وجود ثالثة دحديات أماـ حركدػه، أولنػا أف دنجػو بماػروعنا الػذي عممػت مػف 

ا، وخيمنػػا كثيػػرأل ولػػـ يفػػد أجمػػه، ونػػو دحريػػر ممسػػطيف، ونػػذا أمػػر اسػػدراديجي، را ػػة مػػي بيئػػة مناػػسمة بنفسػػن
 الجرح الفمسطيني الوحيد مي جسدنا.

وأو ػػ  حمػػداف أف الدحػػدي الثػػاني يكمػػف مػػي داػػكؿ مفػػاديت جديػػدأل مػػي المنطقػػة، ملكػػدا أف حركدػػه مفنيػػة 
بالمحامظػػة عمػػى مويفنػػا مػػي المكػػاف ال ػػحي  لدحقيػػؽ أنػػدامنا، مبينػػًا أف الدحػػدي الثالػػا يكمػػف مػػي ماػػروع 

 الذي يسدندؼ المسار الفاـ لمق ية الفمسطينية، "لذلؾ يبد مف مراعاأل دمؾ الدحديات". الوييات المدحدأل

ومي سلاؿ طرحه ال حفي محمد أبو يمر، حوؿ دفا يؿ الفالية بيف حركػة حمػاس وم ػر بفػد إيالػة مػدير 
ي، الػػذي المرػػابرات "رالػػد مػػوزي"، أجػػال حمػػداف:" الفاليػػة مػػق م ػػر اسػػدراديجية باعدبارنػػا الجػػوار الجسرامػػ

 1948يػػلثر مػػي الفمميػػة السياسػػية لق ػػيدنا، لػػذلؾ لنػػا مكاندنػػا يف لنػػا دورا كبيػػرا عمػػى  ػػفيد الق ػػية منػػذ 
 )..( ي نربط عاليدنا باياراص مق احدرامنا ودقديرنا لموايفنـ، عاليدنا مق الملسسة والدولة والافل".
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موا ػػمة الفاليػػة مػػق م ػػر الدػػي بػػدأت منػػذ ودػػابق: "عاليدنػػا مػػق رالػػد مػػوزي كانػػت جيػػدأل، لكػػف نحػػف ندطمػػق ل
مند ػػؼ دسػػفينيات القػػرف الما ػػي رمػػـ أننػػا مػػرت بمراحػػؿ لػػـ دكػػف بأم ػػؿ الحػػايت)..( نحػػف أدرنػػا عاليػػة 
جيدأل مي مدرأل حسني مبارؾ ثـ برئاسة المجمس الفسكري والرئيس محمد مرسي واآلف مق الػرئيس عبػد الفدػاح 

 ػػػر بأاػػػراص، ونػػػي ذات الطريقػػػة الدػػػي نحػػػل أف يفاممنػػػا بنػػػا السيسػػػي، وبالدػػػالي ي نػػػربط عاليدنػػػا مػػػق م
 ايرريف".

وأ اؼ القيادي مي حماس:" ي أظف أف الدسييرات مي الملسسات الم رية سددرؾ أثرا عمى مويفنا بالفالية 
بؿ سنبني عمى الذي م ى"، مبينًا أف الفالية اييجابية مق م ر "لـ دكػف باػأف ممػؼ الم ػالحة وحػد  بػؿ 

حد مف الممفات الدي دحممنا الحركة"، مايرا إلى أف دحسػيف الفاليػة بػيف حمػاس وم ػر أدى لدحريػؾ كاف وا
 ممؼ الم الحة.

 اسدنداؼ حماس الرارج

ومػػي مدارمػػة أرػػرى مػػف ال ػػحفي محمػػود ننيػػة، طػػرح دسػػاليت حػػوؿ مػػا جػػرى مػػي اآلونػػة ايريػػرأل، اسػػدنمنا 
بنػػػػا بسػػػػلاؿ عػػػػف ايسػػػػدنداؼ ايسػػػػرائيمي لقيػػػػادي بالسػػػلاؿ عػػػػف دقيػػػػيـ مػػػػدى نجػػػػاح رطػػػػوات الم ػػػػالحة، وأعق

مكانية انديع مواجنة جديدأل مق ايحدالؿ مي مزأل.  حمساوي مي لبناف، وطبيفة الفالية مق إيراف، وا 

وردًا عمى سلاؿ الم الحة، أو   حمداف أنه رمـ الفقبات الدي دو ق مي طريقنا، "لكف ي يمكف اعدبارنػا 
أدا  حكومػػة الومػػاؽ الػػوطني والفراييػػؿ الدػػي دقػػؼ مػػي طريػػؽ الم ػػالحة مااػػمة، رمػػـ وجػػود مالحظػػات عمػػى 
 ووجود أاراص ي يريدوف دحقيقنا".

ورمض ادعا  البفض باسدفداد حركة حماس لمم الحة يأدي بسبل  ففنا، م يفًا أف ذلؾ "ميػر  ػحي ، 
لكػدا أف حركدػه لػدينا يف مف يذنل لمم الحة نو الواثػؽ أنػه سػيبقى يويػا ويػادرا عمػى موا ػمة الماػوار"، م

 رطط بديمة وددابق ما يجري عمى مسار الم الحة عمى المسدوى القيادي ولدينا دقييـ دائـ لمسارنا.

 ندابق ما يجري عمى مسار الم الحة ولدينا دقييـ دائـ لسيرنا

 ودػػػابق حمػػػداف: "نندظػػػر دحػػػرؾ الم ػػػرييف رمػػػـ اناػػػسالنـ مػػػي اندرابػػػات الرئاسػػػة، را ػػػة وأف رئػػػيس السػػػمطة
 محمود عباس بات يرى دفطيؿ الم الحة لف يردمه".
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وعػػػف محاولػػػة امديػػػاؿ القائػػػد محمػػػد حمػػػداف مػػػي لبنػػػاف، أو ػػػ  أننػػػا ليسػػػت المػػػرأل ايولػػػى الدػػػي يدفػػػرض يػػػادأل 
الحركػة مػي الرػارج لالسػدنداؼ، م ػيفًا أف مػا ح ػؿ مػق "حمػداف" يػذكر بػأف حمػاس مقاومػة وأبنػا  الحركػة 

رض والنار يسدندمه ايحدالؿ، باإل امة إلػى أف ايسػدنداؼ يفػد اػد ع ػل ماروع لمانادأل والبفيد عف اي
 لحماس الرارج بأف مفمنـ ي يزاؿ مسدندما.

وبحسػػل مسػػلوؿ الفاليػػات الفربيػػة لحمػػاس، مػػ ف "إسػػرائيؿ" دريػػد مػػف ايسػػدنداؼ دوجيػػه رسػػالة مفادنػػا أننػػا 
ق الفػدو وسػيحامظوف عمػى الثبػات ومػؽ حري ة عمى دقويض يدرات "حماس"، مايرا إلى أننـ لف يدجاوبوا مػ

 رليدنـ.

أما ميما يدفمؽ باف عػدواف جديػد عمػى يطػاع مػزأل، أكػد حمػداف أف ننػاؾ دنػويال بػالحرل، مبػررًا ذلػؾ بقولػه: 
"اإلسػػػرائيمي ميػػػر منيػػػأ لنػػػا، ولػػػيس يف حمػػػاس لػػػدينا يػػػدرات عسػػػكرية مػػػا يػػػوازي الفػػػدو"، مبينػػػًا أف دقػػػديرات 

 امه مف أي مفركة مي الويت الرانف، وأف يدرده دقد ر عمى  رل المدنييف.ايحدالؿ دسدبفد دحقيؽ أند

وحا عمى عدـ الدطبيؿ لمحرل مف الجانل الفمسطيني، "مدحديد موعد ايادباؾ يرار يجػل أف يكػوف عنوانػه 
مػػا نػػػي الم ػػػال  الدػػػي سػػػدكوف مػػػي سػػػياؽ دحريػػػر أرض ممسػػػطيف؟، والػػػى أيػػػف سػػػدلوؿ النديجػػػة؟"، ملكػػػدا أف 

 مي يحاوؿ دأجيؿ الحرل يدر اإلمكاف.اإلسرائي

ورًدا عمى سلاؿ باأف درديبات الفاليػة دارػؿ محػور المقاومػة، أجػال" ايمػور دسػير مػي المنطقػة إلػى النقطػة 
الدي لف دكوف مينا المفركة كما يريدنا اإلسرائيمي ي بحػدودنا وي بنوعيدنػا، وسػدكوف مػي ادجانػات يػد دكػوف 

 مفاجئة إلسرائيؿ".

 مق إيراف اسدراديجية ومفنيوف بدطويرنا  يةالفال

وميمػػػػا يرػػػػدص بطبيفػػػػة الفاليػػػػة مػػػػق إيػػػػراف و ػػػػفنا حمػػػػداف بالقديمػػػػة وايسػػػػدراديجية، وحركػػػػة حمػػػػاس مفنيػػػػة 
بدطويرنػػػا وحمايدنػػػا واسػػػدمرارنا، مبينػػػا أف الفاليػػػة ايسػػػدراديجية دفنػػػي "أننػػػا مدفقػػػوف عمػػػى أ ػػػمنا ونػػػو دعػػػـ 

ؿ مػػػي المويػػػؼ نفسػػػه"، خمػػػال اف دكػػػوف ننػػػاؾ عاليػػػات مثمنػػػا لػػػدعـ الاػػػفل والمقاومػػػة ومػػػي نػػػذا دطػػػابؽ كامػػػ
 المقاومة الفمسطينية. ودابق:" الفالية مق طنراف أوسق وأامؿ مف ي ية دعـ مالي".

 دوؿ عربية داعمة
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وطػػرح ال ػػحفي محمػػد ياسػػيف سػػلاؿ حػػوؿ وجػػود أي حػػراؾ إلبػػراـ  ػػفقة دبػػادؿ جديػػدأل لألسػػرى، وخرػػر عػػف 
قاومػػػة، مأجابػػػه حمػػػداف: "مو ػػػوع الدبػػػادؿ ي حػػػديا ميػػػه، ودكمػػػف الماػػػكمة مػػػي كاػػػؼ ايحػػػدالؿ ينفػػػاؽ الم

الجانل اإلسرائيمي الػذي ي يريػد دمػق الػثمف، ويدنػرل مػف نكػذا  ػفقة)..( ي نسػدفجؿ ايمػر بػؿ نريػد الػثمف 
 المطمول وبكؿ و وح سددـ  فقة دبادؿ".

يدفمػػؽ بالبفػػد السياسػػي، بػػأف ايحػػدالؿ  وبالنسػػبة لكاػػؼ أنفػػاؽ لممقاومػػة مػػف حػػيف آلرػػر، دحػػدا حمػػداف ميمػػا
ايسػػرائيمي ي ػػّرـ حالػػة ميػػر مفبػػرأل عػػف يػػدرأل حقيقيػػة يكداػػاؼ اينفػػاؽ، ماكداػػاؼ النفػػؽ يػػد ي يكػػوف ببفػػد 
دكنولػػوجي لػػذلؾ يجػػل أي يػػدـ ايسدسػػالـ لحالػػة الدعايػػة اإلسػػرائيمية بػػأف كػػؿ اػػي  مكاػػوؼ، منػػو ميػػر يػػادر 

 عمى كاؼ كؿ اينفاؽ".

أرػػرى لم ػػحفية أمػػؿ حبيػػل، دسػػا لت ميػػه عػػف دعػػـ الاػػفول الفربيػػة لسػػزأل المحا ػػرأل، مأجػػال ومػػي مدارمػػة 
حمداف: "جندنا مي مفالجة مفانػاأل مػزأل مسػدمر، ومػا نبذلػه ادجػا  مػزأل يػأدي مػي اننػا  الح ػار عننػا، ولػيس 

لممسػػامريف عبػر القوامػؿ الفربيػة"، م ػيفا: "حوارنػا مػػق الجانػل الم ػري يػأدي اليػـو مػػي مػد  مفبػر رمػ  لػيس 
 بؿ بالمفنى اييد ادي كوف دورأل الحياأل اييد ادية دحداج إليه".

 حماس ددوا ؿ مق بفض الدوؿ لدعـ مااريق مي مزأل 

وأكػػد عمػػى أف ننػػاؾ حالػػة مػػف ايسػػناد والػػدعـ ينػػؿ مػػزأل، لكػػف مػػي المقابػػؿ يوجػػد  ػػسط مػػف يبػػؿ أمريكػػا ي 
 وؿ لدعـ مااريق مي مزأل ودعـ المواطنيف.يمكف د ور ، مبينا أف حركة حماس ددوا ؿ مق بفض الد

وميما يدفمؽ بأزمة روادل الموظفيف، لفت حمداف إلى أف حركده يدزاؿ د سط عمى حكومػة الحمػدهلل ورئػيس 
السػػمطة لدنفيػػػذ مػػػا دػػـ ايدفػػػاؽ عميػػػه مػػي القػػػانرأل، ماػػػيرا مػػي الويػػػت ذادػػػه إلػػى أنػػػه مػػػي حػػاؿ لػػػـ دحػػػؿ ايمػػػور 

 اد الحموؿ لمااكمنـ.سيفالجنا السزييف بأنفسنـ وايج

ومي مدارمة أررى مف ال حفية لميس النمص حوؿ "دراجق حماسػة الػدور الم ػري مػي رعايػة الم ػالحة"، 
رد حمداف يائاًل: "الجانل الم ري دحرؾ مي رعاية الم الحة مف رالؿ رليده لدجاول الحركػة مػق الممػؼ، 

نقطػػة محػػددأل ونػػي وجػػود مريػػؽ مفطػػؿ لمم ػػالحة ومويفنػػا المدفمػػؽ بحػػؿ المجنػػة اإلداريػػة، إّي أنػػه و ػػؿ عنػػد 
 ممثال بحركة مد  ورئيسنا محمود عباس".



 

 45فلططيييتشــــؤون 
 

وأو ػػػػ  أف "ايد ػػػػايت مػػػػق الجانػػػػل الم ػػػػري ددركػػػػز عمػػػػى نػػػػدميف ايوؿ الكاػػػػؼ عػػػػف الطػػػػرؼ المفطػػػػؿ 
 لمم الحة وال سط عميه مف أجؿ إنجازنا، والثاني نو البحا عف مرارج لممآزؽ الدي دفدرض دنفيذنا".

حمػػػداف: "ايالػػػة مػػػوزي اػػػأف دارمػػػي م ػػػري ي ددػػػدرؿ ميػػػه الحركػػػة، ورػػػالؿ اييػػػاـ المقبمػػػة سدد ػػػ  وأ ػػاؼ 
 ال ورأل مف رالؿ ايد ايت الدي دجرينا الحركة يسدجال  المويؼ باأف اسدكماؿ رعاية الم الحة".

مػػّؼ مػػدير يػػذكر أف الػػرئيس الم ػػري عبػػد الفدػػاح السيسػػي عػػزؿ المػػوا  رالػػد مػػوزي عػػف رئاسػػة المرػػابرات، وك
 مكدل الرئاسة الموا  عباس كامؿ يائًما بأعماؿ رئيس الجناز.

ورأى القيػػػادي مػػػي حمػػػاس أف الم ػػػالحة ي يمكػػػف أف ددحقػػػؽ باػػػكؿ كامػػػؿ مػػػي ظػػػؿ عػػػدـ دجػػػاول الػػػبفض، 
"مف ػػؿ الطػػرؼ الم ػػري الدريػػا مػػي نػػذا الجانػػل"، ماػػدًدا عمػػى دور م ػػر مػػي رعايػػة الم ػػالحة، وحػػرص 

 ية بالدولة الم رية ممثمة بملسسادنا المردمفة.حركده عمى دفزيز الفال

وأكّد أف دػردد المويػؼ الم ػري مػي إعػالف الطػرؼ المفطػؿ لمم ػالحة، يفػود لحسػاباده، "مالجانػل الم ػري 
يػػػػدرؾ أيػػػػف يكمػػػػف الدفطيػػػػؿ ودفا ػػػػيمه، ودومػػػػا حمػػػػاس دحػػػػا الجانػػػػل الم ػػػػري لم ػػػػسط عمػػػػى مػػػػف يفريػػػػؿ 

 الم الحة".

حوؿ عدـ مااركة حركده مي اجدماعات المجمس "المركػزي" ايريػرأل، أنػه  وبيف مي مفرض إجابده عف سلاؿ
"حينمػػػا دمقػػػت حمػػػاس دعػػػوأل لمح ػػػور، دفاممػػػت مػػػق الػػػدعوأل ب يجابيػػػةا لكػػػف باػػػرط دحديػػػد مررجػػػات المػػػلدمر 

 ودطبيقنا عمى أرض الوايق، إي أف مطمبنـ يوبؿ بالرمض مدـ ايعدذار عف المااركة".

أحمػػد الكػػومي حػػوؿ إمكانيػػة أف دمػػأل حركدػػه أي مػػراغ سياسػػي محدمػػؿ  ومػػي سػػلاؿ خرػػر مػػف يبػػؿ ال ػػحفي
بال ػػفة مػػي حػػاؿ إعػػالف السػػمطة عػػف حػػؿ ذادنػػا، أجػػال أف الدجربػػة مػػق ايسػػرائيمي سػػرعاف مػػا يدرمػػى عػػف 
حمفائػػه كمػػا مفػػؿ مػػق جػػيش لحػػد، مدويًفػػا أف يسػػدند ايحػػدالؿ مػػي مرحمػػة مػػا بفػػد عبػػاس عمػػى ييػػادأل ايجنػػزأل 

 مفنـ كػ "أمرا  حرل" مي ال فة.ايمنية والدفامؿ 

وأو   أف ايمور إذا و مت لنذا الحد م ف أوؿ المد رريف مف ذلؾ نػي حركػة مػد ، ودػابق: "ايمػور لػدى 
ايسػػػرائيمي ليسػػػت محكمػػػة دومػػػا، لكنػػػه يفكػػػر مػػػي مرحمػػػػة مػػػا بفػػػد السػػػمطة، ويدكػػػ  عمػػػى ايجنػػػزأل ايمنيػػػػة، 

ممػا سػينفكس عمػى حركػة مػد "، مسػددركا: "بالنسػبة لحمػاس وسيدفامؿ مق ياددنا بفد اننيارنا كأمرا  حػرل، 
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 70المقاومة مدوا مة مقد ددفثر مػي مدػرأل لكػف المسػار والجنػد مسػدمر واإلسػرائيمي عميػه أف يػدرؾ دمامػا بػأف 
 سنة لـ يسدطق ايحدالؿ إننا  الق ية، ودرامل لف يسدطق ددمير ذلؾ بأربق سنوات".

مػػدير عػػاـ ملسسػػة "الرسػػالة" لإلعػػالـ، حػػوؿ إف كػػاف رئػػيس السػػمطة  ومػػي ننايػػة المقػػا  دسػػا ؿ رامػػي رػػريس
جز ا مف  فقة القرف أـ نو رامض لنا ونؿ سيبقى مدمسكا بقرار  ومؽ دقديرات حماس، ليػرد عميػه حمػداف:" 
ي اػػؾ أف دجربدنػػا انػػه لػػف ي ػػمد أمػػاـ ال ػػسوط، لػػذا مطمػػول مويػػؼ ممسػػطيني وا ػػ  مػػف الػػرئيس إف كػػاف 

دنػػازؿ عػػف القػػدس"، ودػػابق أف ننػػاؾ يمػػة عربيػػة سػػدفقد مػػي خذار المقبػػؿ، وأمػػاـ عبػػاس مسػػدفدا لحمػػؿ لقػػل "
 اسدحقاؽ كبير إما الدنازؿ عف القدس أو الدمسؾ بمويفه.

وعػػف جولػػة حمػػاس لممسػػرل الفربػػي، أكػػد مسػػلوؿ الفاليػػات الفربيػػة أنػػه مػػي اآلونػػة ايريػػرأل اػػندت عاليػػات 
دأل مػػق الجزائػػر، وكػػاف ننػػاؾ ومػػد جػػاؿ مػػي مػػدننا عمػػى المسػػدوى الحركػػة دطػػورا جيػػدا، ودػػابق "دوجػػد عاليػػة جيػػ

الاػفبي"، مدػأمال مػي ننايػة حديثػه أف دفطػي نػذ  الفاليػات ثمردنػا المطموبػة ونػي دعػـ الاػفل، را ػة وأف 
 نناؾ مااريق مي نذا ايدجا  وسيممس الافل خثارنا مي أيرل ويت.

  



 

 47فلططيييتشــــؤون 
 

 إلى اللاهزةأبى مزسوق لـ "اللذص": سيارة كزيبت لىفذ مً "حماص" 

 2012\1\22   –"القدس" دوت كوم  -القاهرة 
مػػػي د ػػػريحات را ػػػة ل ػػػحيفة "القػػػدس"، كاػػػؼ مسػػػلوؿ مكدػػػل الفاليػػػات الدوليػػػة والسياسػػػية مػػػي حركػػػة 
"حماس" الدكدور موسػى أبػو مػرزوؽ، عػف لقائػه مػق المسػلوليف عػف الممػؼ الفمسػطيني مػي جنػاز المرػابرات 

 ا يا وذلؾ رالؿ زيارده مير المفمنة إلى م ر.الفامة الم ريةا يـو ايربفا  الم

يد نارت باكؿ ح ري عف نذا المقا  بيف أبو مرزوؽ والمسػلوليف مػي  -مي حيننا-وكانت جريدأل "القدس" 
 الجانل الم ري.

وعف أنـ ما دناولده نذ  المقا اتا ياؿ أبػو مػرزوؽ: النقااػات دركػزت باػكؿ رئيسػي حػوؿ الاػأف الفمسػطيني 
ـ راللنػا اسدكاػاؼ الرطػوات المقبمػة مػي ممػؼ الم ػالحة الفمسػطينية الدػي اػندت دراجفػا كبيػرا الدارمي، ودػ

 رالؿ ايسابيق القميمة الما ية، مي محاولة يسددراؾ مسار الم الحة الفمسطينية والسير يدًما بنا.

 .وأكد أبو مرزوؽ عمى أف نناؾ دوجًنا م رًيا إلسدئناؼ الجنود مجددًا مي ممؼ الم الحة

وحوؿ دحديد موعد يريل لمقا  بيف "مػد " و"حمػاس" مػي الفا ػمة الم ػرية القػانرأل كمػا أعمػف رئػيس المكدػل 
السياسي لحركة حماس اسماعيؿ ننيػة مػي رطابػه المدمفػز ايسػبوع الما ػي، يػاؿ أبػو مػرزوؽ: مػا أبمسنػا بػه 

أوؿ، ومػف بػيف ذلػؾ درديػل لقػا  أف م ر مسدمرأل مػي رعايػة ممػؼ الم ػالحة الفمسػطينية وددػابق سػيرنا أوًي بػ
يجمػػق بػػيف ومػػد الحركػػة والمسػػلوليف الم ػػرييف لمناياػػة الممفػػات الثنائيػػة بػػيف الحركػػة وم ػػرا باإل ػػامة إلػػى 

 مسدجدات الم الحة الفمسطينية، وسبؿ دذليؿ الفقبات الدي دواجننا.

فقبػػػات أمػػػاـ دطبيػػػؽ وأكػػػد أبػػػو مػػػرزوؽ عمػػػى أف "حمػػػاس" حري ػػػة عمػػػى إنجػػػاح الرعايػػػة الم ػػػرية ودػػػذليؿ ال
 الم الحة الفمسطينية.

وأ اؼ: نذا ما يمنا به بانادأل الف ائؿ الفمسطينية والرأي الفاـ الفمسطيني والوسيط الم ػري وييػادات مػف 
حركة مد  نفسنا يبؿ أف ينقمبوا عمى ما  ػرحوا بػه، والجولػة ايريػرأل بكػؿ أسػؼ اػندت دّفنػت مدحػاوي دمثػؿ 

 2011مػػايو  4أل عمػػى يطػػاع مػػزأل، والسػػير يػػدًما مػػي الم ػػالحة ومقًػػا يدفػػاؽ مػػي رمػػض رمػػق الفقوبػػات الجػػائر 
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والدفانمػػػات الالحقػػػة لػػػه، بػػػالرمـ مػػػف أف الفقوبػػػات وليػػػدأل أاػػػنر سػػػابقة وليسػػػت نػػػي الفقػػػدأل الحقيقيػػػة لألزمػػػة 
 الفمسطينية.

الحة وعػػػف اناػػػساؿ م ػػػر بايندرابػػػات الرئاسػػػية رػػػالؿ الاػػػنريف القػػػادميف ودػػػأثيرات ذلػػػؾ عمػػػى ممػػػؼ الم ػػػ
الفمسطينة ورعاية م ر لناا أو   القيادي الفمسطيني بأف: دحديد دوييت دحرؾ الوسيط الم ػري نػو يػرار 
رػػػػاص بػػػػاإلروأل الم ػػػػرييفا وبالدأكيػػػػد نػػػػذا لػػػػه عاليػػػػة بايو ػػػػاع الدارميػػػػة الم ػػػػريةا لكػػػػف رعايػػػػة الممػػػػؼ 

 وايسدمرار مي بذؿ الجنود منذ  مسألة أررى، وني مسدمرأل ولـ دنقطق.

أبو مرزوؽ رالؿ حديثه مق "القدس" إلى ايو اع المفياػية لممػوطف البسػيط مػي يطػاع مػزأل، والدػي  ودطرؽ
و ػػمت إلػػى حامػػة الناويػػة، بػػالقوؿ: "حمػػاس" جػػز  مػػف نػػذا الاػػفل ويريبػػة مػػف نب ػػه ونمومػػه سػػوا  عمػػى 

ت د ػػفية المسػػدوى المفياػػي أو عمػػى مسػػدوى النمػػـو الوطنيػػة الكبػػرى، والق ػػية الفمسػػطينية ددفػػرض لمحػػاوي
ودنميش مي ظؿ دحويت إيميمية ودجاذبات يد ي د ل مي  ال  الق ية، لنذا دوجننػا إلػى الم ػالحة مػي 
عاددنػػا إلػػى الواجنػػة كق ػػية مركزيػػة لألمػػة الفربيػػة واإلسػػالمية،  محاولػػة لالبدفػػاد بالق ػػية مػػف الدجاذبػػات وا 

ة مفقدأل ومددارمة مي الفديد مػف الق ػايا، وينـ حركة "حماس" دفكيؾ ايزمة اإلنسانية مي يطاع مزأل، مايزم
نسػػػػانية ودػػػػومير مقومػػػػات ال ػػػػمود لػػػػه، حيػػػػا دحػػػػـر ايزمػػػػة  ونريػػػػد أف يحيػػػػى المػػػػواطف الفمسػػػػطيني بكرامػػػػة وا 
لػى يطػاع مػزأل ومػف الح ػوؿ عمػى الرعايػة الطبيػة الالزمػة، مػق  اإلنسانية المواطنيف مف حرية الحركػة مػف وا 

دفػػاع مفػػديت الفقػػر والبطالػػة را ػػة مػػي  ػػفوؼ الاػػبال حيػػا بمػػ  دزايػػد الماػػاكؿ المجدمفيػػة عمػػى إثػػر ار 
% مػي ال ػفة السربيػة، ونػذ  أريػاـ يياسػية سػانـ بنػا 18% مي مقابؿ 41% وبمست البطالة 65مفدؿ الفقر 

دجانؿ حكومػة الومػاؽ الػوطني لمسػلوليادنا مػي يطػاع مػزأل. ومقػداف اػفبنا مػي يطػاع مػزأل لحريػة الحركػة مػف 
لى القطاع".  وا 

بق حديثػػه: نحػػف نبػػذؿ كػػؿ الجنػػد المطمػػول مػػق كػػؿ يطاعػػات اػػفبنا وكػػذلؾ مػػي محيطنػػا اييميمػػي إلرػػراج ودػػا
القطػػاع مػػف أزمدػػه الحاليػػة ولفػػؿ بوابػػة الرػػروج مػػي مويػػؼ الػػرئيس أبػػو مػػازف بفػػدـ اسػػدنداؼ القطػػاع وأنمػػه 

 بالفقال الذي لـ يفد أي مبرر له اطالًيا.

وزرا  الحكومػػػة السػػزييف مػػػلررًا ويولػػه بػػػأف اسػػدمرار الحػػػديا عػػػف  ودفميقػػًا عمػػػى الحػػديا الػػػذي أدلػػى بػػػه أحػػد
مميػوف دوير مػف  15عقوبات دفر نا السمطة عمى مزأل كالـ ميه دساوؽ مق رواية ايحدالؿ، وبأف درفػيض 



 

 49فلططيييتشــــؤون 
 

روادل موظفي السمطة كؿ انر لػيس بػايمر النػاـ وأف مػا حػدا نػو محاولػة مػف السػمطة لد ػحي  أو ػاع 
قوبػاتا يػاؿ أبػو مػرزوؽ: يبػدو أف نػذا الػوزير يفػيش بفيػًدا عػف نمػـو اػفبه، مػ ف يطاع مػزأل ولػيس مػرض ع

مميػػوف ممسػػطيني  2كػػاف مػػرض عقوبػػات ي إنسػػانية جػػائرأل مػػف يبػػؿ رئػػيس عمػػى اػػفبه دردػػل عمينػػا أف يفػػيش 
مي حالة إنسانية بالسة الدفقيد حيا اسدندمدنـ الفقوباتا ليس مقط درفيض الروادل بؿ عمػى  ػفيد الفػالج 

لػدوا  والدحػويالت الطبيػػة ور ػومات المػػوظفيف ومنػق الػوزارات مػػف الموازنػات الداػػسيمية المطموبػة، ومػػرض وا
مفػػاف  مزيػػد مػػف ال ػػرائل عمػػى أبنػػا  القطػػاع مػػا ينػػدد دحويػػؿ خيؼ ايسػػر مػػف الطبقػػة الوسػػطى إلػػى مقػػرا  وا 

حينمػػا دكػػوف الحقيقػػة مينػػا  الفقػػرا  مػػي مقػػرنـ. عمػػى نػػذا الػػوزير أف يراجػػق أنمػػه وجيرانػػه وأف يرجػػؿ مػػف نفسػػه
 دساوؽ مق ايحدالؿ، ونذا امفاف مي دفذيل الافل الفمسطيني ومرض الح ار عميه.

مػػف جانػػل خرػػر دحػػدا أبػػو مػػرزوؽ عػػف زيػػارأل نائػػل الػػرئيس ايمريكػػي مايػػؾ بيػػنس لممنطقػػة واسػػدقباله مػػي 
زوؽ: عمػػػى أف اإلدارأل بفػػػض الفوا ػػػـ الفربيػػػة، واعدبرنػػػا زيػػػارأل مرمو ػػػة وميػػػر مرحػػػل بنػػػا، وأكػػػد أبػػػو مػػػر 

جراًمػػا دجػػا  الق ػػية الفمسػػػطينية  ايمريكيػػة الدػػي يمثمنػػا بيػػنس ادرػػػذت مقاربػػة سياسػػية جديػػدأل أكثػػر انحيػػػاًزا وا 
وأكثػػر انحيػػاًزا مػػف اإلدارات ايمريكيػػة السػػابقة المنحػػازأل أيً ػػا لالحػػدالؿ ايسػػرائيمي، ومػػي ظػػؿ عػػدـ الدرحيػػل 

ننػا رمػـ يػوأل بنائل الرئيس ايمريكي، نحداج الى الدا كيد عمى رم نا لرسػالده بفػرض الويػائق عمػى ايرض، وا 
حباط مرططادنـ، والحفػاظ عمػى يدسػنا ومقدسػادنا ايسػالمية  أمريكا ونفوذنا، يادروف عمى امااؿ يرارادنـ، وا 
والمسػػيحية، واف نقدمػػق ايحػػدالؿ، ونزيػػؿ ايسػػديطاف بػػ ذف اهلل. وأ ػػاؼ أبػػو مػػرزوؽ : بػػالرمـ مػػف الدنديػػدات 

لقػرارات الجػػائرأل الدػي ددرػػذنا الوييػػات المدحػدأل والدػػي دمػػس جػونر ي ػػية ايمػػة المركزيػة وم ػػال  اينظمػػة وا
السياسػػػية الفربيػػػة إي أف بفػػػض الفوا ػػػـ الفربيػػػة اسػػػدقبمده، وكػػػاف ايحػػػرى بنػػػـ دفزيػػػز المويػػػؼ الفمسػػػطيني 

القػرارات الرئاسػية يػدور رحانػا والفربي ورمض لقػا  بيػنس، وبكػؿ ايحػواؿ المفركػة حػوؿ السياسػة ايمريكيػة و 
مػػػي الوييػػػات المدحػػػدأل نفسػػػنا والداػػػكيؾ بقػػػدرأل الػػػرئيس الذننيػػػة والنفسػػػية واينميػػػة لقيػػػادأل دوؿ بحجػػػـ الوييػػػات 
المدحدأل ونذ  القرارات وميرنا كايعدراؼ بالقدس عا مة لمكيػاف ال ػنيوني ماجػأت دوؿ الفػالـ، مايمريكػاف 

ياسػػده الرارجيػػة ونػػذ  الدنديػػدات لألسػػؼ نػػوع مػػف عػػدـ دحمػػؿ المسػػئولية عمػػينـ القمػػؽ عمػػى مسػػدقبؿ بمػػدنـ وس
 الدولية الممقاأل عمى دولة بحجـ الوييات المدحدأل.
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وعػػف مالبسػػات عمميػػة اإلمديػػاؿ ايريػػرأل  ػػد أحػػد كوادر"حمػػاس" مػػي لبنػػاف، ومػػا إذا كانػػت إسػػرائيؿ نػػي مػػف 
أويفػت الفديػد مػف الماػدبنيف وال ػالفيف مػي  دقؼ رمؼ نذ  الفممية حسػل دأكيػدات السػمطات المبنانيػة الدػي

عمميػة الدفجيػػرا أكػد مػػرزوؽ: عمػػى أف مػا ذكػػر  ايمػػف المبنػاني  ػػحي ، واآلف اد ػػحت ال ػورأل كاممػػة حػػوؿ 
عممية ايمدياؿا ونحف ننا نبدي اكرنا لألجنزأل ايمنية المبنانية عمى الجنػد الػذي بػذلو  ليدو ػموا إلػى كامػؿ 

 ة اإلمدياؿ مف البداية حدى النناية.الدف يالت المدفمقة بفممي

وعف مدى دية اإلدنامات اإلسرائيمية بأف "حمػاس" دبنػي يػوأل وياعػدأل لنػا مػي الجػويف السػوري المحدػؿ بدوجيػه 
دنامات أررى عف بنى دحدية مػي لبنػافا يػاؿ القيػادي الفمسػطيني: الكيػاف ال ػنيوني نػو  مباار مف ايرافا وا 

ف كانػػت سياسػػة الحركػػة نػػي مقاومػػة ايحػػدالؿ مػػف دارػػؿ -رػػارج ممسػػطيف مػػف يريػػد أف ينقػػؿ المفركػػة إلػػى  وا 
، وريػػػر دليػػػؿ عمػػػى ذلػػػؾ عمميػػػات ايمديػػػاؿ اإلسػػػرائيمية الدػػػي أ ػػػابت عػػػدًدا مػػػف ييػػػادات "حمػػػاس" -ممسػػػطيف

وكوادرنا مي الرارج، ولفػؿ أوؿ محػاويت اإلسػدنداؼ كانػت لػألخ رالػد ماػفؿا ثػـ إمديػاؿ عػز الػديف الاػي  
، ومحمػود المبحػوح مػي دبػي، وخررنػا محاولػة إمديػاؿ ايخ محمػد حمػداف. واحدفػاظ "حمػاس" رميؿ مي دماؽ

بحػػؽ الػػرد مػػي الزمػػاف والمكػػاف المناسػػبيف نػػو أمػػر مكفػػوؿ لنػػا، لكػػف نػػذا ال ػػجيذ وايدنػػاـ بأننػػا ندمقػػى أوامػػر 
نلكػد عمػى مف ايراف وأننػا نناػ  من ػات  ػواري  مػي الجػويف وبنيػة دحديػة مػي لبنػافا نػو دحػريضا ونحػف 

 أف دواجد "حماس" مي لبناف نو دواجد سياسي وجمانيري وسط أبنا  افبنا مي المريمات.
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 البردويل: هخش ى أن جكىن املصالحت لعبت لحزق الىكذ وغشة

 2012\1\22  المركز الفمسطيني لإلعالم -متابعة خاصة  –غزة 
دأل الوطنيػػة لنػػا اسػػدحقايات وثمػػف يجػػل أّكػػد القيػػادي مػػي حركػػة "حمػػاس"  ػػالح البردويػػؿ، أّف اسػػدفادأل الوحػػ

 دمفه، مبينًا "حدى نذ  المحظة ي زلنا نبحا عمف يلمف بالاراكة، وي نجد أبدا".

جػا  ذلػؾ مػػي كممػة نػػال بنػا البردويػػؿ عػف يائػػد حركػة حمػاس مػػي مػزأل يحيػػى السػنوار، رػػالؿ مػلدمٍر لمجبنػػة 
 الافبية مي ذكرى اسداناد ملسسنا جورج حبش.

 يؿ، مف أف يكوف "إننا  اينقساـ لفبة يحرؽ مينا الويت، ودحرؽ مينا مزأل".وحّذر البردو 

ننػػا  اينقسػػاـ، مػػال الم ػػالحة دحققػػت وي اينقسػػاـ يندنػػي بنػػذ  الطريقػػة  وأ ػػاؼ: "ندحػػدا عػػف الم ػػالحة وا 
 الدي يدـ مينا عقال افل كامؿ مي زمف يموت ميه الافل والق ية".

لفدو ال نيوني لـ يفد النقيض الوحيد لمق ية والاػفل الفمسػطيني، "لألسػؼ وأّكد القيادي مي "حماس"، أّف ا
 نحف مي زمف أ ب  الفدو  ديقًا وال ديؽ عدوًا، وي نفايل ايحدالؿ بؿ نفايل افبنا".

وأّكد القيادي الفمسطيني، إيماف حركده الداـ بالوحدأل والاراكة، وأ اؼ: "نلمف أننػا سػنكوف بالوحػدأل أكثػر يػوأل 
، مطريقنا ليس وحدأل الافل الفمسطيني بؿ وحدأل الافول الفربية واإلسػالمية رمػـ أّف ايمػؽ ي يبػدو و البة

 ميه مكاف لنا، ولكننا سددحد".

واردػػدـ يولػػه: "الوحػػدأل ريارنػػا ايسػػدراديجي وطريقنػػا الوحيػػد يسػػدكماؿ عنا ػػر القػػوأل مػػف أجػػؿ نزيمػػة الدكدػػؿ 
 ل نيوني".الكبير بقيادأل الوييات المدحدأل والفدو ا
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 الشعبيت: ًجب محاكمت كل مً أوصل غشة لهذا الىاكع الصعب

 2012\1\22  متابعة صفا -غزة 
أكػػد القيػػادي مػػي الجبنػػة الاػػفبية لدحريػػر ممسػػطيف جميػػؿ مزنػػر اليػػـو السػػبت عمػػى  ػػرورأل محاكمػػة كػػؿ مػػف 

 أو ؿ يطاع مزأل لنذا الوايق ال فل.

الجبنة مي مدينة مزأل بفنػواف "الماػروعات الد ػفوية لمق ػية واسدنكر مزنر مي كممة له رالؿ ملدمر دفقد  
الفمسػطينية" مػػا يجػري بحػػؽ يطػاع مػػزأل، مػي إاػػارأل لمفقوبػات الدػػي يفر ػنا رئػػيس السػمطة الفمسػػطينية محمػػود 

 عباس.

إلسػػرائيمي والفقوبػػات الدػػي ويفػػاني يطػػاع مػػزأل مػػف أو ػػاع ايد ػػادية مايػػة مػػي ال ػػفوبة بسػػبل الح ػػار ا
دفر ػػنا السػػمطة الفمسػػطينية، حيػػا حػػذرت ملسسػػات حقوييػػة دوليػػة مػػف دػػداعيات الو ػػق اإلنسػػاني الكػػارثي 

 والددنور مير المسبوؽ لألو اع اييد ادية.

ولفت مزنر إلى "مػلامرأل مكدممػة الجوانػل عمػى الق ػية الفمسػطينية دطػب  أمريكيػًا و ػنيونيًا وبدػواط  أنظمػة 
 ية".عرب

 وادد مزنر عمى  رورأل "إننا  حالة اينقالل عمى القرارات الوطنية واننا  حالة الدفرد".

ويػاؿ: "مرطػػ  مػػف يظػػف نفسػػه أنػه يسػػدطيق اف يسػػدمر طػػوياًل مػػي نػذا الػػننذ المػػدمر دوف محاسػػبة ومسػػا لة 
 وطنية وافبية".

)الدػػي عقػػدت يبػػؿ أسػػبوعيف( مػػق  واػػدد مزنػػر عمػػى أف الجبنػػة سػػدفمؿ بفػػد اندنػػا  جمسػػة المجمػػس المركػػزي
 الوطنييف الفمسطينييف بما ينسجـ مق حالة ايجماع الوطني ونبض الاارع وسدظؿ الجبنة.

ودػػابق "لدرػػرج كػػؿ مدينػػة ويريػػة ومرػػيـ الػػى الاػػوارع لدمسػػ  اينقسػػاـ مػػف ذاكردنػػا إلػػى ايبػػد، مػػال سػػمطة وي 
 منظمة وي م ائؿ وي ملسسات أو يا  عمى نذا الافل".
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 الطلطت جىفي طزح مبادرة جذًذة للطًلم

 2012\1\22  -معا -رام اهلل
نفػػػػى د. مجػػػػدي الرالػػػػدي المسداػػػػار الدبموماسػػػػي لمػػػػرئيس محمػػػػود عبػػػػاس الدقػػػػارير الدػػػػي دحػػػػدثت عػػػػف طػػػػرح 

 مبادرات جديدأل يحيا  عممية السالـ.

اليػا اي مبػادرات عمػى الطاولػة مػي وياؿ الرالدي مي د ري  يذاعة  وت ممسطيف، السبت، انه ي يوجد ح
 ااارأل الى ما جرى دداوله عف مبادرأل مرنسية.

وا ػاؼ الرالػػدي اف المنػـ ايف نػػو ايجػػاد اليػة دوليػػة بديمػة لمرعايػػة ايمريكيػػة الدػي اندنػػت بفػد يػػرار الػػرئيس 
 درامل الراص بالقدس.

اف دنفػرد برعايػة الفمميػة السياسػية  واو   الرالدي اف المطمول نػو اف دقدنػق وااػنطف بانػه لػـ يفػد بامكاننػا
 يمدا الى انه يبؿ ذلؾ ي يمكف الحديا عف مبادرات لمسالـ.

واػػدد المسداػػار الدبموماسػػي لمرئاسػػة عمػػى  ػػرورأل اف دسػػدند اي مبػػادرات ومػػؽ ايليػػة الجديػػدأل الػػى يػػرارات 
 الارعية الدولية.

  



 

 54فلططيييتشــــؤون 
 

 ميركيجحزك فلططيني إلطار دولي لعمليت الطًلم ًىهي الاحخكار ألا 

 2012\1\22العربي الجديد     رام اهلل ــ نائمة خميل
مي مواجنة الدنديدات ايميركية وال سوط عبر المساعدات الماليػة لػدمق الفمسػطينييف لمفػودأل إلػى مفاو ػات 
السػػالـ دحػػت رعايػػة وااػػنطف، ونػػو مػػا كػػرر  الػػرئيس ايميركػػي دونالػػد درامػػل يبػػؿ يػػوميف مػػف دامػػوس، د ػػر 

ينية عمػػى رمػػؽ إطػػار دولػػي جديػػد لفمميػػة السػػالـ ُيننػػي ايحدكػػار ايميركػػي، وذلػػؾ بفػػد إعػػالف القيػػادأل الفمسػػط
 إدارأل دونالد درامل القدس عا مة إلسرائيؿ والفمؿ عمى نقؿ سفاردنا مف دؿ أبيل إلينا.

يػػػادأل نػػػذا ايمػػػر أكػػػد  المسداػػػار السياسػػػي لمػػػرئيس الفمسػػػطيني، نبيػػػؿ اػػػفا، لػػػػ"الفربي الجديػػػد"، مفمنػػػًا أف الق
الفمسطينية بدأت مرحمة الفمؿ عمى ايرض لرمؽ إطار دولي لفممية السالـ، ُينني عنػد ايحدكػار ايميركػي 
الذي أ ػب  مرمو ػًا حاليػًا. ويػاؿ اػفا: "لقػد دجاوزنػا مرحمػة البحػا إلػى مرحمػة الفمػؿ عمػى ايرض لرمػؽ 

اإلطػػار الػػدولي أف دكػػوف الوييػػات  إطػػار دولػػي يقػػؼ إلػػى جانبنػػا رػػارج اإلطػػار ايميركػػي، ومػػي حػػاؿ أراد نػػذا
المدحدأل طرمػًا مػف نػذ  ايطػراؼ مػال ماػكمة، لكػف لػيس نػي مػف دحدكػر عمميػة السػالـ كمػا كػاف عميػه ايمػر 

 مي الما ي".

وأعمػػف المسػػلوؿ الفمسػػطيني أف "مػػا دقػػـو القيػػادأل الفمسػػطينية ببموردػػه حاليػػًا نػػو عبػػر ايد ػػاؿ والدنسػػيؽ مػػق 
مي الفػالـ، مثػؿ ال ػيف وروسػيا وايدحػاد ايوروبػي ثػـ اليابػاف والننػد وجنػول أمريقيػا مجموعة الدوؿ الرئيسية 

والبرازيؿ، وند ؿ مق نذ  الدوؿ مف أجؿ إطار دولي يقؼ إلى جانبنا مي مواجنػة ماػروع الػرئيس ايميركػي 
مػػق حػػدا دونالػد درامػػل". واعدبػػر أف "نػػذا اإلطػػار الػػدولي يمكػػف أف يدحػػوؿ إلػػى إطػػار دفاو ػػي عمػػى اػػاكمة 

(، بوجود مرجفية دولية وا حة يائمة عمى يرارات الاػرعية الدوليػة ومبػدأ 1بالمفاو ات مق إيراف )رمسة +
حؿ الدولديف". وأ اؼ: "م اًل عف الفمؿ مق نذ  الدوؿ لبمػورأل اإلطػار المدفػدد لفمميػة السػالـ، نفمػؿ أي ػًا 

 بدولة ممسطيف". مفنا عمى دقديـ الدعـ المالي لمسمطة الفمسطينية، وايعدراؼ

ودقػػـو القيػػادأل الفمسػػطينية وعمػػى رأسػػنا الػػرئيس محمػػود عبػػاس بزيػػارات واد ػػايت دوليػػة مسػػدمرأل، إذ يدوجػػه 
افا يـو مػد ايحػد إلػى اليابػاف وكوريػا الجنوبيػة حػاماًل مفػه رسػائؿ مػف عبػاس، مينػا مطالػل وا ػحة لنػذ  

فػدد مػي عمميػة السػالـ. وحػوؿ دحػرؾ عبػاس، يػاؿ الدوؿ بايعدراؼ بدولة ممسطيف والمااركة ب طار دولػي مد
اػػفا: "الػػرئيس أبػػو مػػازف مػػي طريقػػه مػػف عمػػاف إلػػى أديػػس أبابػػا لح ػػور القمػػة ايمريقيػػة، وبالدػػالي يدحػػرؾ 
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باكؿ مسدمر ومدوا ؿ بفد زيارده إلى بروكسؿ، وبفد القمة ايمريقية، سيدوجه الرئيس أبو مازف إلػى روسػيا 
 ف مي ايسبوع ايوؿ مف الانر المقبؿ".لمقا  الرئيس مالديمير بودي

ومػػف المقػػرر أف ي ػػؿ عبػػاس اليػػـو السػػبت إلػػى الفا ػػمة اإلثيوبيػػة أديػػس أبابػػا لمماػػاركة مػػي يمػػة ايدحػػاد 
ايمريقي الدي دنفقد يومي ايحد واإلثنيف المقبميف. وياؿ السفير الفمسطيني لدى إثيوبيػا ومنػدول الفمسػطينييف 

ري أبػػو جػػيش إلذاعػة " ػػوت ممسػػطيف" الرسػمية أمػػس ايوؿ الرمػػيس، إف عبػػاس لػدى ايدحػػاد ايمريقػػي ن ػ
سيمقي رطابًا نامًا أماـ القمة ايحد، كما يمدقي عددًا مف الرلسػا  والمسػلوليف ايماريػة عمػى ناماػنا. وومػؽ 

دفمقػػة أبػػو جػػيش، "مػػ ف وزرا  الرارجيػػة ايماريػػة ناياػػوا ماػػروع يػػرار ممسػػطيني يد ػػمف الفديػػد مػػف النقػػاط الم
بالقػػػػدس وعػػػػدـ نقػػػػؿ أي سػػػػفارأل إلينػػػػا، و ػػػػرورأل ويػػػػؼ ايسػػػػديطاف اإلسػػػػرائيمي ودػػػػومير حمايػػػػة دوليػػػػة لماػػػػفل 

 الفمسطيني، ومف المقرر دقديـ ماروع نذا القرار ليدـ اعدماد  أماـ القمة ايمريقية".

نػذا الفػالـ لػـ يفػد  ودفميقًا عمى نذا ايمر، ياؿ افا إف "كؿ نذ  الدحركػات المسػدمرأل والمد ػاعدأل دلكػد أف
ممكػػًا لموييػػات المدحػػدأل، وأف ايمػػور لػػـ دفػػد مدفمقػػة بر ػػانا أو م ػػبنا، ونػػذا الكػػالـ اندنػػى، يف الوييػػات 
المدحدأل مير يادرأل عمى مواجنة إيراف أو كوريا الامالية أو المكسيؾ أو ال يف"، م ػيفًا: "نفمػـ أف الوييػات 

إلسػػرائيؿ، لكػػف مػػي الويػػت نفسػػه لػػدينا يػػدرأل عمػػى الدحػػرؾ رػػارج المدحػػدأل مػػا زالػػت دولػػة كبػػرى وحميفػػة أولػػى 
 إطارنا"، ملكدًا عدـ وجود أي اد اؿ مق اإلدارأل ايميركية حاليًا.

وحوؿ ما دردد مي ايعالـ عف محاولػة الػرئيس الم ػري عبػدالفداح السيسػي إينػاع الػرئيس الفمسػطيني بفػودأل 
ل اػفا "لػـ أسػمق عػف نػذا الحػديا إي مػف اإلعػالـ، أنػا أميركا لرعايػة عمميػة السػالـ مػف دوف اػروط، أجػا

ألدقػػي الػػرئيس عبػػاس باػػكؿ مسػػدمر ولػػـ يبمسنػػي باػػي  مػػف نػػذا القبيػػؿ"، م ػػيفًا: "مػػف الوا ػػ  أف السيسػػي 
عنػػدما الدقػػى نائػػل الػػرئيس ايميركػػي مايػػؾ بػػنس كػػاف وا ػػحًا أف عمميػػة السػػالـ يجػػل أف دكػػوف عمػػى أسػػاس 

عا مة لفمسطيف، وويؼ ايسديطاف، والفانؿ ايردنػي عبػداهلل الثػاني لػه أي ػًا حؿ الدولديف والقدس الاريية 
المويػػؼ نفسػػه". وبالنسػػبة لوجػػود أي دحػػرؾ عربػػي، يػػاؿ اػػفا: "المفػػروض أف ننػػاؾ عمػػاًل عمػػى عقػػد يمػػة 

 عربية، ودجري حاليًا اد ايت لمدرطيط لنذ  القمة".
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 طاهيت" وسيادة عذد ضاكىيهامىظمت الخحزيز: إضزائيل حطعى لشزعىت "البؤر الاضدي

 2012\1\22  –"القدس" دوت كوم  -رام اهلل 
كاؼ دقرير لمنظمة الدحرير، عف أف إسرائيؿ دسفى حاليػا إل ػفا   ػفة اػرعية عمػى "البػلر ايسػديطانية"، 
مبينػػًا أف عػػدد المسػػدوطنيف مػػي ال ػػفة السربيػػة المحدمػػة باسػػدثنا  القػػدس، يقدػػرل مػػف ن ػػؼ مميػػوف مسػػدوطف 

 مسدوطنة. 150ف عمى موزعي

وذكػػػر الدقريػػػر اليػػػـو السػػػبت: مػػػي اندنػػػاؾ  ػػػارخ لمقػػػانوف الػػػدولي،  ػػػاديت المجنػػػة الوزاريػػػة لمداػػػريفات مػػػي 
حكومػػة ايحػػدالؿ، عمػػى عػػدأل ماػػاريق يػػوانيف يػػدمدنا حكومػػة بنيػػاميف ندنيػػانو، دق ػػي بدطبيػػؽ نػػذ  القػػوانيف 

 عمى المسدوطنات بايرا ي الفمسطينية المحدمة".

"ويػػػػأدي نػػػػذ  اإلجػػػػرا  )م ػػػػادية المجنػػػػة الوزاريػػػػة( بسيػػػػة مال مػػػػة الكنيسػػػػت لماػػػػاريق القػػػػوانيف يبيػػػػؿ  وأ ػػػػاؼ
 الم ادية عمينا بالقرا ديف الثانية والثالثة، ليدسنى دنفيذنا ودطبيقنا مي ايرا ي الفمسطينية المحدمة".

ائيؿ )مػػػف ايحػػػد إلػػػى الثالثػػػا  وبػػػّيف الدقريػػػر أف زيػػػارأل نائػػػل الػػػرئيس ايميركػػػي مايػػػؾ بػػػنس ايريػػػرأل إلػػػى إسػػػر 
 الما ييف(، أعطت دمفة جديدأل لنااط إسرائيؿ ايسديطاني.

ودابق "مما أف مادر نائل الرئيس عائدا إلى واانطف، حدػى أو ػى المسداػار الق ػائي لمحكومػة اإلسػرائيمية 
 مفدرؼ بنا". أميحاي مندلبميت، بارعنة البلرأل ايسديطانية )حامات جمفاد( مرل نابمس، إلى مسدوطنة

وحسػػل القػػوانيف الدارميػػة اإلسػػرائيمية مػػ ف الفػػرؽ بػػيف البػػلرأل ايسػػديطانية والمسػػدوطنة، نػػو أف ايريػػرأل دكػػوف 
 حا مة عمى درريص مف الحكومة ميما ايررى دكوف يد بنيت بدوف موامقدنا.

دحػوؿ إلػى مسػدوطنات بػلرأل اسػيدطانية ومػي أممػل ايحيػاف د 200ويندار مي ال فة السربية حاليا أكثر مػف 
 .150مق مرور الزمف، ميما يبم  عدد المسدوطنات 

عمػػى أرا ػػي مدينػػة نػػابمس بفػػد مقدػػؿ أحػػد  2002يػػذكر أف البػػلرأل ايسػػديطانية "حفػػات جمفػػاد"، أييمػػت عػػاـ 
 يادأل المسدوطنيف، ويامت إسرائيؿ بارعندنا بفد مقدؿ مسدوطف خرر مننا يرل المدينة يبؿ أسابيق.
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ير إلى أف المسداار الق ػائي لحكومػة ايحػدالؿ، وامػؽ عمػى أف يػدـ اإلاػارأل إلػى ال ػفة السربيػة وياير الدقر 
 مي كؿ ماروع يانوف جديد يارعه الكنيست، ومال مده ليطبؽ بالمسدوطنات.

وكانػػت الحكومػػة اإلسػػرائيمية يػػد أعمنػػت أننػػا سػػدقـو بنػػا  مميػػوف وحػػدأل اسػػيدطانية جديػػدأل مػػي ال ػػفة السربيػػة 
 لاريية رالؿ السنوات الفار المقبمة.والقدس ا

 

  جم بحمذ هللا


