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با وأشتُت ًدعو لالشتغىاء عً الشُكل وإنهاء اللجىت العلُا ل تىفُذ كزاراث املزكزي ججتمع كٍز

ض  اجفاق باَر

 2102\2\6«: القدس العربي»غزة ـ  أشرف الهور:
منظمةة الترريةر أن اجتماعا قريبا ستعقده المجنة العميا التي شكمتيا المجنةة التنييييةة ل« القدس العربي»عممت 

اليمسطينية، لتنييي قرارات المجمس المركزي، وتشةم  كةا اترتبةاط مةر إسةرافي ، كةي وقةت أكةد رفةيس المجمةس 
، وعضةةةةو المجنةةةةة المركزيةةةةة لرركةةةةة كةةةةتع مرمةةةةد أشةةةةتية، أن الشةةةةعب «بكةةةةدار»اتقتصةةةةادي لمتنميةةةةة وا عمةةةةار 

« الكولونياليةةةةةة»القةةةةةة اتقتصةةةةةادية اليمسةةةةةطيني ومؤسسةةةةةاتو قةةةةةادرون عمةةةةة  تنييةةةةةي تمةةةةةا القةةةةةرارات نرةةةةةو كةةةةةا الع
 )اتستعمارية( بالتدريج مر دولة اترتال .

ومن المقرر أن تجتمر ىيه المجنة التي تضم عشرة أعضاء، أربعة من المجنة التنيييية لممنظمةة، وأربعةة مةن 
لتنييةةي المجنةةة المركزيةةة لرركةةة كةةتع، واانةةان مةةن الركومةةة، قريبةةا، مةةن أجةة  برةةث جممةةة مةةن ا ككةةار وال طةةط 

 يناير/ كانون الااني الماضي. 14قرارات المجمس المركزي التي اقرت كي اجتماعو كي رام اهلل كي 

أيضةةا أن ىنةةاا أككةةارا ومقتررةةات براتيةا المجنةةة السياسةةية كةةي منظمةةة الترريةةر كةةي « القةةدس العربةةي»وعممةت 
ادية، لترريةةةر اتقتصةةةاد وقةةةت سةةةابر، سةةةتطرح عمةةة  طاولةةةة برةةةث المجنةةةة الجديةةةدة، كةةةي مقةةةدمتيا أككةةةار اقتصةةة

 اليمسطيني من التبعية  سرافي .

وستضةةةر المجنةةةة  طةةةة لعرضةةةيا عمةةة  الةةةرفيس اليمسةةةطيني مرمةةةود عبةةةاس، بعةةةد عودتةةةو نيايةةةة كبرايةةةر/ شةةةباط 
 الرالي من الوتيات المتردة، ريث سيمقي كممة أمام مرمس ا من الدولي.

ييةي قةرارات المركةزي بمةا يشةم  تعميةر اتعتةرا  بدولةة وكانت المجنة التنيييية قةد قةررت تشةكي  لجنةة عميةا لتن
لغةةةاء قةةةرار ضةةةم القةةةدس الشةةةرقية ووقةةة   1967إسةةةرافي ، لرةةةين اعتراكيةةةا بدولةةةة كمسةةةطين عمةةة  رةةةدود عةةةام  وا 

 اتستيطان. ورربت المجنة المركزية ليتع بالقرار وأعمنت استعدادىا لممشاركة كي عم  المجنة.

 طةوات »قبة  يةومين مةن الركومةة البةدء كةورا باعةداد ال طةط والمشةارير لةة وكانت المجنة التنيييية قةد طالبةت 
مةةر سةةمطات اترةةتال  اتسةةرافيمي عمةة  المسةةتويات السياسةةية واتداريةةة واتقتصةةادية وا منيةةة، « كةةا اترتبةةاط
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رةرر وعرضيا عمييا من أج  المصادقة عمييا، بدءًا من ترديد العالقات ا منية مر الجانب ا سةرافيمي، والت
 «.اتيار باريس اتقتصادي»من قيود 

وعقةةةةب يلةةةةا أكةةةةدت المجنةةةةة المركزيةةةةة لرركةةةةة كةةةةتع أن ا عةةةةالن ا مريكةةةةي بشةةةة ن القةةةةدس باعتبارىةةةةا عاصةةةةمة 
لالرتال ، يتطمب من المجتمر الدولي بناء آلية جديدة قادرة عم  وضةر ا سةاس السةميم  يةة عمميةة سياسةية 

أكةدت مجةددا أن ا دارة ا مريكيةة كقةدت أىميتيةا لمعةب دور الوسةيط  ورعايتيا وصوًت لمر  السياسي، بعةد أن
بةةين جةةانبي الصةةراع.وكي السةةيار قةةا  اشةةتية أمةةس إن إسةةرافي  قتمةةت اتيةةار بةةاريس اتقتصةةادي الةةيي يةةةنظم 

 العالقات اتقتصادية اليمسطينية ا سرافيمية، ما ييرض وق  العم  بو كمسطينيا.

قادرون عم  تنييي قةرارات المجمةس المركةزي نرةو »اليمسطيني ومؤسساتو وأكد كي بيان صراكي، أن الشعب 
 «.كا العالقة اتقتصادية الكولونيالية بالتدريج مر إسرافي 

يكةةةون عبةةةر مجموعةةةة إجةةةراءات، منيةةةا العمةةة  عمةةة  تعزيةةةز المنةةةتج الةةةوطني، »واعتبةةةر أن ترقيةةةر ىةةةيا اليةةةد  
، مؤكدا أن ىيا ا مةر ت «ة قطاعي الزراعة والصناعةوتوسير القاعدة ا نتاجية لالقتصاد اليمسطيني،  اص

بةةد أن يعكةةس نيسةةو عمةة  الموازنةةة العامةةة لت صةةيص المةةوارد الالزمةةة ليةةيا الغةةرض. ويكةةر أن دعةةم المنةةتج 
 الوطني اليمسطيني يجب أن تراكقو سياسات لمقاطعة البضافر ا سرافيمية.

تعميةر »لمنظمةة الترريةر الشةير الماضةي، بةة« نييييةةالمجنةة الت»ييكر ان المجمس المركزي اليمسةطيني، كمفة  
، ردًا عمةة  قةةرار الوتيةةات المترةةدة اتعتةةرا  بمدينةةة القةةدس المرتمةةة عاصةةمة  سةةرافي . «اتعتةةرا  باسةةرافي 

وقةةة  التنسةةةير ا منةةةي مةةةر إسةةةرافي ، ووقةةة  العالقةةةات اتقتصةةةادية معيةةةا، بمةةةا كةةةي يلةةةا اتياقيةةةة »كةةةيلا قةةةرر 
 ، والتي تنظم عالقة السمطة باسرافي  اقتصاديًا. 1994عة عام باريس اتقتصادية الموق

وت تي ال طوات اليمسةطينية ردًا عمة  قةرار الةرفيس ا مريكةي دونالةد ترامةب كةي السةادس مةن ديسةمبر/ كةانون 
 ، باعتبار القدس عاصمة  سرافي . 2017ا و  

ة تشريعية تمايميةة لمشةعب اليمسةطيني(، والمجمس المركزي ىيفة دافمة منباقة عن المجمس الوطني )أعم  ىيف
« الجيةةةاد ا سةةةالمي»و« رمةةةاس»التةةةابر لمنظمةةةة الترريةةةر والةةةيي يضةةةم اليصةةةاف  اليمسةةةطينية، عةةةدا رركتةةةي 



 

 5فلصطُيُتشــــؤون 
 

كعممةةة متداولةةة كةةي ا راضةةي اليمسةةطينية، داعيةةا « الشةةيك »وأشةةار أشةةتية إلةة  أىميةةة اتسةةتغناء عةةن اسةةت دام 
 ما كييا العمالت الرقمية.ال  دراسة اتنتقا  ال  أي عممة أ رى ب

وأكةةةد أن عةةةدم وجةةةود عممةةةة مرميةةةة يشةةةك   سةةةافر مسةةةتمرة لالقتصةةةاد اليمسةةةطيني ويعمةةةر التبعيةةةة لالقتصةةةاد 
 ا سرافيمي.

ورسةةب بروتوكةةو  بةةاريس اتقتصةةادي، كةةان  مةةس عمةةالت رفيسةةية معمةةو  بيةةا كةةي السةةور اليمسةةطينية، ىةةي 
ا ردنةةي، والشةةيك  ا سةةرافيمي، والجنيةةو المصةةري) ير متةةداو  الةةدوتر ا مريكةةي، واليةةورو ا وروبةةي، والةةدينار 

راليةةا(. وليةةت إلةة  أن عةةدم وجةةود عممةةة مرميةةة، يشةةك   سةةافر مسةةتمرة لالقتصةةاد اليمسةةطيني ويعمةةر التبعيةةة 
 لالقتصاد ا سرافيمي. 

معيشةةي وكةةي السةةيار ياتةةو، أكةةد أشةةتية عمةة  ضةةرورة إعةةادة النظةةر بالنظةةام الضةةريبي بمةةا ينسةةجم مةةر الواقةةر ال
عم  أت ي تم  معةدليا لةدينا »لمشعب اليمسطيني، و اصة ضريبة القيمة المضاكة، التي ينص اتيار باريس 

بةةة كار مةةةن نقطتةةةين مفةةةويتين عةةةن المعةةةد  المعمةةةو  بةةةو كةةةي إسةةةرافي ، ويلةةةا كةةةاجراء نرةةةو ال ةةةروج مةةةن قيةةةود 
 «.اتتيار

ي  ضريبة القيمةة المضةاكة عمة  المنتجةات وقا  إن اتيار باريس يرىر كاى  المواطن اليمسطيني، ويمكن تقم
 الوطنية من أج  تشجيعيا،  ن نظام الضرافب المعمو  بو وكر اتياقية باريس ياق  كاى  المواطنين.

يجب وق  العمة  باتتيةار  ن إسةرافي  قتمتةو وتنصةمت مةن معظةم بنةوده، وانتيكةت رريةة الرركةة »وأضا : 
الرصةةار وا  ةةالر المسةةتمر، إضةةاكة إلةة  ا جةةراءات العسةةكرية لممةةواطنين والبضةةافر مةةن  ةةال  الرةةواجز، و 

 «.التي أعاقت تطور اتقتصاد اليمسطيني

مميةارات سةنويا مةن إسةرافي  لة رض  5وشدد أشةتية عمة  أىميةة تغييةر المعادلةة القافمةة عمة  اتسةتيراد بقيمةة 
 مميونا سنويا كقط. 750اليمسطينية، كي رين ت تتجاوز الصادرات 

اليمسةةطينيون كاكةةة السةةمر اتسةةتراتيجية مةةن إسةةرافي ، كالطاقةةة )الكيربةةاء والوقةةود ب نواعةةو(، والميةةاه، ويسةةتورد 
 والقمع والطرين، والغاز المنزلي.
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 –ىةةةي اتسةةةم المتةةةداو  لمبروتوكةةةو  اتقتصةةةادي الممرةةةر باتياقيةةةة  ةةةزة  1994واتياقيةةةة بةةةاريس الموقعةةةة عةةةام 
 29منظمةةةة الترريةةةر اليمسةةةطينية. وقةةةد وقعةةةت اتتياقيةةةة بتةةةاري  أريرةةةا، الموقعةةةة بةةةين إسةةةرافي  وممامةةةين عةةةن 

)اتيةةةار المررمةةةة اتنتقاليةةةة لمضةةةية  2، اةةةم ترةةةو  البروتوكةةةو  لجةةةزء مةةةن اتياقيةةةة أوسةةةمو 1994نيسةةةان/ أبريةةة  
 .1995الغربية وقطاع  زة( اليي وقر كي أيمو /سبتمبر 

جموعة إجراءات، منيا العمة  عمة  تعزيةز اتنيكاا من العالقة اتقتصادية ممكن عبر م»وأضا  اشتية أن 
 «.المنتج الوطني، وتوسير القاعدة ا نتاجية لالقتصاد اليمسطيني، و اصة قطاعي الزراعة والصناعة

وأكد اشتية أن اتنيكاا يجب أن يعكس نيسو عم  الموازنة العامة، من أج  ت صيص المةوارد الالزمةة ليةيا 
مني توقير اتياقية أوسمو، عجزا مستمرا، كان آ رىا العجز كةي موازنةة الغرض. وتسج  الموازنات اليمسطينية 

 ، اليي قدرتو الركومة اليمسطينية بنرو مميار دوتر قب  التموي .2017
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 إشزائُلي علد في دبلً-"صفا" جكشف جفاصُل للاء فلصطُني

 2102\2\6  خاص صفا -ة غز 
أشةةر  العجرمةةي مسةةاء يةةوم اتانةةين عةةن تياصةةي  كشةة  نافةةب رفةةيس لجنةةة التواصةة  مةةر المجتمةةر ا سةةرافيمي 

لقةةاء جمعةةو بوكةةد إسةةرافيمي كةةي مدينةةة دبمةةن كةةي إيرلنةةدا  ريةةاء مياوضةةات التسةةوية المتوقيةةة عمنةةا منةةي أبريةة  
2014. 

وأكد العجرمي كي تصريع  اص لوكالة "صيا" أن الرفيس مرمود عباس عم  ِعمم بالمقاء اليي جةرى بةدعوة 
 ا مام" البريطانية، وبمشاركة ش صيات كي السمطة اليمسطينية. من مؤسسة "التيكير إل 

وضةةم الوكةةد اليمسةةطيني قاضةةي قضةةاة كمسةةطين مرمةةود اليبةةاش، ومسةةؤولين مةةن منظمةةة الترريةةر ورركةةة كةةتع 
ووزراء سةةابقين، مةةنيم إلةة  جانةةب العجرمةةي، أنةةور أبةةو عيشةةة، وزيةةاد درويةةش، وتيةةاني أبةةو دقةةة وسةةميع العبةةد 

 وآ رون.

كد ا سرافيمي ضم عضو الكنيست أكرم رسون من رزب "كمنةا" مةن اتفةتال  الركةومي وصةالع سةعد أما الو 
 وريميا بار من رزب العم  وآ رين.

وأوضةةةع العجرمةةةي أن المقةةةاء يةةة تي كةةةي مراولةةةة لتيعيةةة  آليةةةات الضةةةغط الشةةةعبي كةةةي "إسةةةرافي " عمةةة  القيةةةادة 
 دم تياؤلو ب ي تغيير كي الموق  ا سرافيمي.ا سرافيمية  رياء المياوضات، كي وقت أعرب كيو عن ع

وشةةدد عمةة  أن الةةرفيس عبةةاس يةةدعم أي جيةةد مةةن شةة نو دكةةر العمميةةة السياسةةية )المياوضةةات(، تكتًةةا إلةة  أنةةو 
 أكد عم  يلا كي كاير من  طاباتو آ رىا باجتماعات المجنة المركزية لرركة كتع.

م طررو  ال  المقاء ىو تكرار لمموق  اليمسةطيني العةام وأكد العجرمي وىو وزير سابر كي السمطة، أن ما ت
 رو  المياوضات والقافم عم  أساس "ر  الدولتين"، وضرورة ر  قضايا الصراع.

وتوقيةت المياوضةةات العمنيةة بعةةد ركةض "إسةةرافي " وقةة  اتسةتيطان والقبةةو  برة  الةةدولتين عمة  أسةةاس رةةدود 
 من المعتقالت ا سرافيمية. ، وا كراج عن قدام  ا سرى اليمسطينيين1967
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ش: الحالت إلاوصاهُت في غزة غاًت بالصوء وشتصبح غير كابلت للحُاة بحلول   0202غوجيٌر

 2102\2\5 خدمة قدس برس -( نيويورك )الواليات المتحدة
قا  ا مين العام ل مم المتردة أنطونيو  وتيريش، اليوم ا انين، إن الرالة ا نسانية واتقتصادية كةي قطةاع 
 زة ما زالت كي  اية السوء، مؤكد أن التقديرات ا ممية تشير إل  أن قطاع  زة سيصةبع  يةر قابة  لمريةاة 

 .2020برمو  العام 

كادة قدميا  ال  اجتماع عقدتو اليةوم، لجنةة ا مةم المترةدة المعنيةة برقةور الشةعب اليمسةطيني جاء يلا كي إ
  ير القابمة لمتصر .

ر ومةةن رالةةة طةةوارئ إنسةةانية متواصةةمة ريةةث وأضةةا   ةةوتيريش، : "مةةا تةةزا   ةةزة تعةةاني مةةن إ القةةات المعةةاب
مميون كمسطيني ك  يوم وسط انييار البنية الترتية، وأزمة كيرباء، ونقص كي ال ةدمات ا ساسةية،  2يعيش 

 واقتصاد مشمو . ك  ىيا يردث وسط كاراة بيفية تتكش  يوما بعد يوم".

تمةةة، وصةة   ةةوتيريش بنةةاء المسةةتوطنات وتعميقةةا عمةة  المشةةارير اتسةةتيطانية كةةي ا راضةةي اليمسةةطينية المر
ا سةةةرافيمية كةةةي الضةةةية الغربيةةةة المرتمةةةة، بمةةةا كييةةةا شةةةرقي القةةةدس، ب نةةةو " يةةةر قةةةانوني بموجةةةب قةةةرارات ا مةةةم 

 المتردة والقانون الدولي"، مؤكدا أنو يشك  عقبة رفيسية أمام السالم.

وتشةغي  الالجفةين اليمسةطينيين( ا مةر وأعرب عن "القمر العمير إزاء العجز كةي تموية  أونةروا )وكالةة  ةوث 
الةةيي سيضةةع  بشةةك   طيةةر قةةدرة الوكالةةة عمةة  تنييةةي وتيتيةةا والريةةاظ عمةة  ال ةةدمات الريويةةة ماةة  التعمةةيم 

 والرعاية الصرية لالجفين اليمسطينيين".

مميةةون  125مميةةون دوتر، مةةن أصةة   65وجمةةدت إدارة الةةرفيس ا مريكةةي دونالةةد ترامةةب، الشةةير الماضةةي، 
 وتر تقدميا سنويا لوكالة الة "أونروا"، بدعوى "ر بة واشنطن كي إعادة النظر كي ىيه المساعدات".د

ماليين كمسطيني كي الضية الغربيةة و ةزة، وا ردن ولبنةان وسةورية. ورتة   5.9وتقدم "أونروا"  دماتيا لنرو 
جيةةةةاز المركةةةةزي ل رصةةةةاء ماليةةةةين تجةةةةا، برسةةةةب ال 5.9، بمةةةةد عةةةةدد الالجفةةةةين اليمسةةةةطينيين 2014نيايةةةةة 

 ماليين تجا مسجمون لدى الوكالة ا ممية. 5.3اليمسطيني )ركومي(، بينيم روالي 
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، وتةةم تيويضةةيا 1949وت سسةةت الةةة "أونةةروا" كوكالةةة تابعةةة ل مةةم المترةةدة بقةةرار مةةن الجمعيةةة العامةةة كةةي عةةام 
ين لةةدييا كةةي منةةاطر عممياتيةةةا بتقةةديم المسةةاعدة والرمايةةة لرةةوالي  مسةةةة ماليةةين تجةةا مةةن كمسةةطين مسةةةجم

 ال مس )ا ردن، سورية، لبنان، الضية الغربية وقطاع  زة(.
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ت في غزة حمل حماس مصؤولُت الاوضاع املأشاٍو ًُ  املبعوث ألاميركي 

 2102\2\6  -سعيد عريقات -"القدس" دوت كوم -واشنطن
معةةةرض ردىةةةا عمةةة  سةةةؤا  وجيتةةةو  قالةةةت الناطقةةةة الرسةةةمية باسةةةم وزارة ال ارجيةةةة ا ميركيةةةة ىيةةةير نةةةاورت كةةةي

"القةةةدس" بشةةة ن التقةةةديرات ا مميةةةة عةةةن الرالةةةة ا نسةةةانية المزريةةةة كةةةي قطةةةاع  ةةةزة وارتمةةةا  انييةةةار اتوضةةةاع 
مميةةون مةةواطن( "أنةةا ت أريةةد أن أتوقةةر  1.85ا نسةةانية التةةي سةةتطا  ا  مبيةةة السةةارقة مةةن مةةواطني القطةةاع )

رةيرون جةدا وننة ى عةن التعميةر عمة  المواقة  اتكتراضةية، أي شيء قد يردث أو قد ت يرةدث. نرةن دافمةا 
ولكن يمكنني أن أقو  لكم أن مستشارنا الرفاسي ال اص جيسون  رينبالت كان ىناا قبة  بضةعة أيةام، كةي 
الواقر يوم ا رد، ومن بين ا شياء التي تردث عنيا، الراجة إل  مساعدة سةكان  ةزة، وأريةد أن اقتةبس منةو 

 عا لمساعدة سكان  زة عم  ضمان أمن إسرافي  ومصر وترسين رياتيم أيضا/ "./يجب أن نعم  جمي

وأضةةاكت نةةاورت "أود ايضةةا أن أيكةةر النةةاس بةة ن جةةزءا مةةن السةةبب كةةي أن الرالةةة م سةةاوية جةةدا، أن الشةةعب 
اليمسطيني يواجو مصاعب كنتيجةة مباشةرة )لرركةة( رمةاس... دعونةا كقةط نوضةع يلةا ريةث تقةر المسةؤولية 

مةة  رمةةاس، وأعتقةةد أن جيسةةون  ةةرينبالت ترةةدث ببال ةةة عةةن يلةةا كةةي جولتةةو بقطةةاع  ةةزة وبعةةض أساسةةا ع
 المناطر المريطة بيا. ورص  عم  إراطة أمنية أاناء وجوده أيضا".

وليتةةت "القةةدس" انتبةةاه الناطقةةة الرسةةمية باسةةم ال ارجيةةة اتميركيةةة، إلةة  أن المبعةةوث  ةةرينبالت لةةم يةةيىب إلةة  
ة مةةر الرةةاكم العسةةكري لسةةمطات اترةةتال  ا سةةرافيمي كةةي الرةةزام ا منةةي ا سةةرافيمي  ةةزة، ولكنةةو أجةةرى جولةة

 اليي ي نر القاطر، ريث ظير كي ا نيار التي وكر قولو "ريرتيا رماس".

وقا   رينبالت كي تغريدة لو إار انتياء جولتو ىناا "رماس تبدد الموارد عمة  ا نيةار والصةواري  لمياجمةة 
مساعدة سكان  زة من  ال  الرصو  عمة  الكيربةاء، وتةدكر الميةاه واتقتصةاد المتنةامي،  إسرافي ، بدت من

 وتقوم )رماس( بنشر  طاب الكراىية وتاير رمقة مير ة من العن ..  زة تسترر أكض ".

ونشةةر  ةةرينبالت عةةدة تغريةةدات منةةي زيارتةةو الرةةزام العسةةكري الةةيي ييرضةةو جةةيش اترةةتال  ا سةةرافيمي عمةة  
س إلةة  رةةد كبيةةر المواقةة  ا سةةرافيمية بيةةيا الشةة ن ومةةن بينيةةا "يجةةب عمةة  رمةةاس السةةماح باعةةادة  ةةزة، تعكةة

طةةالر سةةراح المةةدنيين ا سةةرافيميين، وىةةم أبراىةةام أبيةةرا  طةةالر سةةراح أورون شةةاؤو ، وا  ركةةات ىةةدار  ولةةدين وا 
وتر سةةنويا لرعايةةة منجيسةةتو وىشةةام السةةيد وجمعةةة إبةةراىيم أبةةو  نيمةةة" و " تنيةةر إيةةران مةةا يقةةرب مةةن مميةةار د
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سةةرافي  والضةةية الغربيةةة /  ةةزة. إن ىةةيه ا مةةوا  ت تزيةةد إت مةةن العنةة  وت تيعةة  شةةيفا  ا رىةةاب كةةي لبنةةان وا 
مميةةةون دوتر التةةةي تعطييةةةا  100لمسةةةاعدة الشةةةعب اليمسةةةطيني". و "ت يةةة  مةةةا يمكةةةن أن ييعمةةةو شةةةعب  ةةةزة بةةةة 

نيةار لمياجمةة إسةرافي " أو "يكمة  النيةر ا رىةابي إيران لرماس سنويا، والتي تست دميا رمةاس ل سةمرة وا 
ألة   30مميون دوتر لمبناء )الدوترات الممموكة لشعب  زة( با ضاكة إلة  مةا يقةرب مةن  5.9ما يقرب من 

 دوتر كي اليوم من ا يرادات الميقودة عند إ الر المعبر نتيجة ليلا".

اآلن تقةةوم ببنةةاء نيةةر إرىةةابي ترةةت  -ة لمنجةةاح وعةةن الموضةةوع نيسةةو قةةا  " رمةةاس تقةةوض رركيةةا كرصةةة  ةةز 
 ا رض لمعبور إل  إسرافي  التي ينبغي أن تكون )ا موا ( قناة نرو اقتصاد أكض " .

ونسةةةب لغةةةرينبالت قولةةةةو لدبموماسةةةيين أوروبيةةةين بةةةة ن إدارة الةةةرفيس ترامةةةةب تعمةةة  عمةةة  بمةةةةورة  طةةةة التسةةةةوية 
 ىم إت أرد أطراكيا وليسوا من يقررىا".المعروكة بة "صيقة القرن" وأن اليمسطينيين ما 

وتقوم ال طة ا ميركية المزعومة عم  ايجاد ر  شرر أوسطي يضر "البمدان العربية السنية" جنبًا إلة  جنةب 
 مر إسرافي  كي مواجية إيران "العدو ا ساسي كي المنطقة".

 العربية لمواجية إيران. وتدور الكاير من اتراديث عن "العالقات السرية" بين إسرافي  والدو 

مقةةةاًت ترةةةت عنةةةوان "عالقةةةات إسةةةرافي  المتناميةةةة مةةةر  5/2/2018ونشةةةرت صةةةريية واشةةةنطن بوسةةةت اتانةةةين 
 صةةوميا السةةابقين مةةن العةةرب"، اشةةارت كيةةو إلةة  "التقةةارير ا  باريةةة ا  يةةرة التةةي يبةةدو أنيةةا تؤكةةد أرةةد أكاةةر 

اون )العربةةي( مةةر إسةةرافي ، إي تييةةد تمةةا التقةةارير بةة ن ا سةةرار شةةيوعًا كةةي منطقةةة الشةةرر ا وسةةط: وىةةو التعةة
إسرافي  شنت منةي شةيور ضةربات جويةة سةرية، بالتنسةير مةر السةمطات المصةرية، عمة  الجماعةات الجياديةة 

 التي تعم  كي شما  سيناء".

 وزعمةةت الصةةريية ان "ا سةةرافيميين اسةةت دموا طةةافرات بةةال طيةةار ومروريةةات وطةةافرات قتاليةةة كةةي شةةن مةةا ت
عممية قص  جوي عم  شبو جزيرة سيناء، بمواكقة واضرة مةن الةرفيس المصةري عبةد اليتةاح  100يق  عن 

السيسةةةةي، ريةةةةةث نقمةةةةةت صةةةةةرييتا نيويةةةةةورا تةةةةةايمز وواشةةةةةنطن بوسةةةةةت يةةةةةوم السةةةةةبت عةةةةةن مسةةةةةؤولين أمةةةةةريكيين 
ح رركةة وبريطانيين سابقين تصريرات تؤكد ردوث الغارات ا سرافيمية كي وقت تكاكع كيو مصةر لكةبع جمةا
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التمةةرد المةةدمرة كةةي سةةيناء، والتةةي تظيةةر وجةةود تراليةةا سةةريا بةةين بمةةدين  اضةةا اةةالث رةةروب ضةةد بعضةةيما 
 البعض قب  أن يقيما سالمًا ىشًا".

سةةرافي  كةةي مجةةا  مكاكرةةة ا رىةةاب، يبةةين كيةة  سةةاعد  واشةةار التقريةةر إلةة  أن الترةةال  السةةري بةةين مصةةر وا 
يره مةن الجماعةات ا سةالمية المسةمرة عمة  إقامةة شةراكات ىادفةة صعود تنظيم الدولة ا سالمية "داعش" و 

بين إسرافي  و صوميا القةدام  مةن العةرب، لكةن ا مةر ت يتعمةر بتنظةيم الدولةة ا سةالمية كرسةب "إي تقةرفب 
كبار القادة العسكريين كي مصر بشةك  مطةرد إلة  نظةرافيم ا سةرافيميين منةي توقيةر معاىةدة كامةب ديييةد قبة  

، )رسةب تقريةر نيويةورا تةايمز( ريةث سةاعدت قةوات ا مةن المصةرية إسةرافي  كةي 1978كي عام  عاماً  40
كةةةرض قيةةةود عمةةة  تةةةدكر البضةةةافر الةةة  ومةةةن قطةةةاع  ةةةزة، كةةةي رةةةين تبادلةةةت أجيةةةزة اتسةةةت بارات المصةةةرية 

 وا سرافيمية طوياًل معمومات عن المسمرين عم  جانبي الردود".

بر الدولةةة العربيةةة الوريةةدة التةةي وجةةدت سةةببًا لمتعةةاون مةةر عةةدو سةةابر واوضةةع التقريةةر ان "مصةةر ليسةةت بةةالط
ليةةا، كقةةد مضةة  ا سةةرافيميون والسةةعوديون إلةة  تعميةةر عالقتيمةةا واتصةةاتتيما ا منيةةة، مةةن منطمةةر عةةدافيما 
ر المشترا  يران،  ير أن تعاونيما المتنامي ما يزا  سرًا، نظرًا إل  أن تعمير العالقةات مةر البمةد الةيي يجبة

ماليين اليمسطينيين عم  العيش كي ظ  اترتال  العسةكري سةيما  مشةكمة سياسةية بالنسةبة  ي بمةد عربةي، 
 اصةةة وأن القةةادة العةةرب يواصةةمون بطبيعةةة الرةةا  ا عةةراب عةةن قمقيةةم مةةن توسةةير إسةةرافي  لممسةةتوطنات كةةي 

 ا راضي اليمسطينية".

را  أودي ديك ، يرون أن القضةية اليمسةطينية لةم تعةد تيةم وقالت الصريية "لكن القادة ا سرافيميين، ما  الجن
الةةةدو  العربيةةةة السةةةنية كةةةي المنطقةةةة ماممةةةا كانةةةت تيعةةة  مةةةن قبةةة ، ولكةةةن ىةةةيه الةةةدو  ت شةةة  ر ةةةم يلةةةا إقامةةةة 

 اليمسطيني".-عالقات رسمية مر إسرافي  دون إرراز أي تقدم كبير نرو ر  الصراع ا سرافيمي

"دون ترقير ما  ىيا التقدم، ستس   الشةعوب العربيةة قادتيةا /كية  يمكةنكم وتنسب الصريية لديك  قولو أنو 
رجاميا عن إعطاء اليمسطينيين أي رقور؟/".  قبو  سيطرة إسرافي  عم  الضية الغربية وا 

وتنيةةةةي الصةةةةريية تقريرىةةةةا بةةةةالقو  "لكةةةةن ومةةةةر تزايةةةةد ترةةةةو  اتنتبةةةةاه بعيةةةةدًا عةةةةن القضةةةةية اليمسةةةةطينية، يةةةةراىن 
 قدرة المصريين". ا سرافيميون عم 
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 هذا التحّزك الفلصطُني

 2102\2\6  العربي الجديد  معين الطاهر
تغرب أن يرتةةاج الةةرفيس مرمةةود عبةةاس أكاةةر مةةن أربعةةين يوًمةةا ليةةدعو المجمةةس المركةةزي اليمسةةطيني مةةن المسةة

إلة  اتنعقةةاد، وىةةو ا طةار القيةةادي الوريةةد الةيي أيتةةيع لةةو أن يجتمةر، بعةةد طةةو  انتظةار، لمنظةةر كةةي تةةداعيات 
 اعترا  الرفيس ا ميركي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة موردة لمكيان الصييوني. 

وبعيًدا عن ال طاب الطوي  لمرفيس، أصدر المجمس المركزي توصيات موجية إلة  المجنةة التنييييةة لمنظمةة 
الترريةةر، يطمةةب منيةةا برةةث مسةة لة سةةرب اتعتةةرا  باسةةرافي ، لعةةدم التزاميةةا ببنةةود اتيةةار أوسةةمو، ومراجعةةة 

رسفة  الييمنةة الصةييونية عمة  اتتياقات الموقعة معيةا، و صوًصةا المتعمقةة باتيةار بةاريس اتقتصةادي الةيي 
مقةةدرات اتقتصةةاد اليمسةةطيني كميةةا، والتنسةةير ا منةةي معيةةا الةةيي يسةةي  مةةن ميمةةات اترةةتال  كةةي السةةيطرة 

 عم  المناطر وضرب  اليا المقاومة، ويجع  كمية اترتال  ر يصة. 

ىةةيا التنسةةير المشةةين. وكةةان المجمةةس نيسةةو كةةي دورتةةو السةةابقة، قبةة  عةةامين، قةةد ات ةةي قةةرارات لةةم تينيفةةي بوقةة  
ولع ف ىيا أرد ا سباب التي دعتو ىيه المرة إل  إصدار توصيات، وليس قرارات، عم  الةر م مةن أنةو أعمة  

، وعم  قاعدة ررةم 1988سمطة كي  ياب المجمس الوطني اليمسطيني المرتجز كي االجة الموت  مني عام 
 اهلل مجمًسا عر  قدر نيسو، ولم يتجاوزه. 

نَّ المجنةةة التنييييةةة لمنظمةةة الترريةةر اجتمعةةت كةةي الاالةةث مةةن كبرايةةر/ شةةباط الماضةةي، بعةةد كتةةرة الميةةم ىنةةا أ
انتظار ارتاجتيا لتمتقط أنياسيا، بعد اجتماعيا الميضني مر المجمس المركزي اليي ألقة  عمة  كاىميةا أعبةاًء 

كنيةةة تبرةةث ىةةيه القضةةايا، تنةةوء برمميةةا. و ميصةةت ىةةيه المجنةةة إلةة  تكميةة  السةةمطة اليمسةةطينية بتةة لي  لجةةان 
وتعةةةةدط  طًطةةةةا ليةةةةا اترتبةةةةاط مةةةةر اترةةةةتال  ا سةةةةرافيمي، عمةةةة  المسةةةةتويات السياسةةةةية وا داريةةةةة واتقتصةةةةادية 

 وا منية. 

ويوضع ىيا الموق  بجالء أنَّ الرفيس عباس لم يتممفس بعد موضر قدميةو كةي المررمةة المقبمةة. وأنَّةو، وعمة  
ت المتردة اتعتةرا  بالقةدس عاصةمة  سةرافي ، ومراولتةو إيجةاد إطةار بةدي  الر م من معارضتو قرار الوتيا

لممياوضات، يبتعد كايًرا أو قمياًل عن الرعاية ا ميركية المنيةردة ليةا، إتف أنفةو مةا زا  يةراوح كةي المكةان نيسةو، 
وتيةات المترةدة لةةو ولةم يةنيض يديةو مةن عمميةة المياوضةات التةي يسةةع  جاىةًدا لمعةودة إلييةا، مسةتنكًرا اتيةام ال
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ب نفةةو ت يريةةد التيةةاوض، وقةةد عبفةةر عةةن يلةةا بميظتةةو الشةةييرة "ي ةةرب بيةةتكم، أنةةا المةةي مةةا بةةدي"  مرمةةاًل رفةةيس 
 الركومة ا سرافيمية، بنيامين نتنياىو، مسؤولية التنص  من المياوضات. 

كبيةةةرة مةةةن أنظمةةةة ت شةةةا أنَّ الةةةرفيس عبةةةاس تعةةةرفض، بعةةةد إعةةةالن موقيةةةو الةةةراكض قةةةرارات ترامةةةب، لضةةةغوط 
عربية، طالبتو بالوقو  عند ىيا الردف، واتكتياء بما أينجز، وعدم السعي إل  مزيةد مةن التصةعيد كةي مواجيةة 
ا دارة ا ميركية التي صار موقييةا ضةعيًيا ومعةزوًت عمة  المسةتويين، الةدولي والشةعبي. ولكةن يصةعب القةو  

ىةةيه الضةةغوط، أم أنَّ موقييةةا الرةةالي المتمافةة  كةةي الركةةون مةةا إيا كانةةت السةةمطة اليمسةةطينية قةةد اسةةتجابت إلةة  
إل  ركضيا الةيي رظةي بت ييةد واسةر، مةن دون القيةام بة ي  طةوات إضةاكية ترقةة، يعبفةر عةن رقيقةة عجزىةا 
عن المضةي إلة  نيايةة الشةوط، والسةعي إلة  كسةب الوقةت أمةام قةرارات  مجريةة، ت تواكةر عمييةا وت تسةتطير 

لجميورىةةا، لكنفيةةةا تقةة  عةةاجزة عةةةن معارضةةتيا، أو اقتةةراح بةةداف  اوريةةةة تيغيفةةر مةةن الواقةةةر تمريرىةةا أو تبريرىةةا 
 القافم. 

رالةةة توصةةياتو إلةة  المجنةةة التنييييةةة التةةي أرالةةت، وبعةةد وقةةت مسةةتقطر،  تةة  ير اجتمةةاع المجمةةس المركةةزي، وا 
مسةةةطيني، كمةةةم تيةةةدرس تمةةةا التوصةةةيات إلةةة  لجةةةان  كنيةةةة، وكةةة نَّ مواضةةةيعيا قةةةد اسةةةتجدت كجةةة ة عمةةة  الواقةةةر الي

 ياراتيا وبدافميا عبةر مسةيرة أوسةمو ومياوضةاتيا الطويمةة. لتيمضةي ىةيه المجةان أسةابير  وأشةيًرا قةد تطةو  كةي 
إعداد توصياتيا التي ستعيدىا إل  المجنة التنيييية التي قد ترى أنَّ عمييا أن تريميةا مةرة أ ةرى إلة  المجمةس 

سةةةمطة الوطنيةةةة تةةر  الوقةةةت الةةيي يقطةةةر كالسةةي  أشةةةالء الةةةوطن المركةةزي. وىكةةةيا تممةةا منظمةةةة الترريةةر وال
 المرت . 

يةة تي ىةةيا كمةةو كيمةةا تتسةةرب أ بةةار منسةةوبة إلةة  المبعةةوث ا ميركةةي لمياوضةةات السةةالم، جايسةةون  ةةرينبالت، 
ر كييةا، إي  ميادىا أنَّ صيقة القرن لم يعةد ينقصةيا سةوى بعةض التوابة ، وأنَّ اليمسةطينيين ليسةوا الطةر  المقةرف

سةةةرافي  لمقاومةةةة ال طةةةر إنف  يةةةا  طةةةة سةةةالم عربيةةةة إسةةةرافيمية  رضةةةيا إقامةةةة ترةةةال  إقميمةةةي يضةةةم "العةةةرب" وا 
ا يرانةةي و طةةر ا رىةةاب. وىةةي، عمةة  رةةدف قولةةو،  طةةة لمتنييةةي وليسةةت لمتيةةاوض. مضةةيًيا أنفةةو يجةةب وضةةر 

رةدودة. أي تصةيية برنامج زمني لتصيية وكالة  ةوث وتشةغي  الالجفةين اليمسةطينيين )أونةروا(  ةال  أعةوام م
قضية الالجفين ورقيم كي العودة، بعد أن جرى، وكر المنظور ا ميركي، اتنتيةاء مةن موضةوع القةدس. كةي 
رةةةين يشةةةكف  اتسةةةتيطان واقًعةةةا ميروًضةةةا ت نيةةةة لممسةةةاس بةةةو. أي إنف مةةةا ىةةةو معةةةروض عمةةة  الةةةرفيس مرمةةةود 
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كاةةر مةةن ركةةم ياتةةي مرةةدود عمةة  عبةةاس، وقةةد سةةبر وأن بيرةةث معةةو يلةةا، مةةن  ةةال  قنةةوات عربيةةة، لةةيس أ
% مةةن مسةةارة الضةةية الغربيةةة. 20السةةكان، ولةةيس ا رض، كةةي بضةةعة تجمعةةات سةةكنية تقةة  مسةةارتيا عةةن 

 وىو ر  ت يستطير قبولو أو تمريره، ميما بمد رجم الضغوط أو ا  راءات. 

ا ميركةةةي  لكةةةنف ىةةةيا الموقةةة  ت يكيةةةي، إي يجةةةب ات ةةةاي موقةةة  عممةةةي واضةةةع، يقةةةوم عمةةة  مواجيةةةة المشةةةروع
بالوساف  والسب  كميا، وا عالن بوضوح عن وق  جمير أشكا  التنسير ا منةي، و يةره مةن أشةكا  التعةاون 
مةةر اترةةتال ، بةة  وا عةةالن عةةن انتيةةاء مررمةةة وبدايةةة أ ةةرى كةةي النضةةا  الةةوطني اليمسةةطيني، قافمةةة عمةة  

كشةة ا  المشةةروع ا ميركةةي، والعةةودة إلةة  ركةةض السياسةةات السةةابقة مةةن جةةيورىا، والتمسةةا بانيةةاء اترةةتال ، وا 
 اوابت القضية اليمسطينية. 

كشةا  اسةتبدا  القضةية اليمسةطينية ب طةر  امفة كرصة أكيدة لقمب الطاولةة عمة  رؤوس الصةياينة ورميةافيم، وا 
بقةةاء  كشةةا  دمةةج العةةدو الصةةييوني بالنظةةام العربةةي الرسةةمي، وا  مزعةةوم يمكةةن رةة  ال ةةال  رولةةو بةةالروار، وا 

اليمسةةطينية مشةةتعمة. وقةةد أابةةت الرةةراا الشةةعبي العربةةي وا سةةالمي والعةةالمي يلةةا، بةة  ورتةة   جةةيوة القضةةية
الموق  الرسمي   مب دو  العالم. لكنف ىةيا الموقة  يمكةن تطةويره، مةن جيةة ترقيةر عزلةة  كاممةة   سةرافي  

قةةةي إلةةة  وأميركةةةا، عبةةةر تةةة جيج النضةةةا  اليمسةةةطيني، ويمكةةةن إجياضةةةو عبةةةر موقةةة  رسةةةمي كمسةةةطيني ت يرت
 مستوى المررمة، وي ش  المواجية، وي ا  من الاورة والتغيير والمقاومة. 

يقتةةةرب الموقةةة  الرةةةالي لمسةةةمطة اليمسةةةطينية مةةةن وصةةة  ا مةةةام عمةةةي رضةةةي اهلل عنةةةو. ريةةةث إنفيةةةم بركضةةةيم 
مشروع ترامب ت يقيون مر الباط ، ولكةن بامتنةاعيم عةن ات ةاي  طةوات رقيقيةة لنصةرة الرةر كةانفيم ي ةيلون 

 أمتيم وشعبيم، ويعرقمون مسيرتو نرو التررير.
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 جزامب واللدس.. بين الصُاشت واللاهون الدولي

 2102\2\6  الخميج  كمال الجزولي
، ونقةةة  سةةةيارتو إلييةةةا، ىنةةةاا «إسةةةرافي »لمتعةةةاطي مةةةر قةةةرار الةةةرفيس ا مريكةةةي بةةةاتعترا  بالقةةةدس عاصةةةمة  

، ممةا يقتضةي الشةعب «إعةالن رةرب»ص من اعتبةار القةرار طريقان، شعبي ورسمي. شعبيًا، لم يعيد امَّة منا
، بكةة  السةةب ، «المقاومةةة»اليمسةطيني إنيةةاء انقسةةاماتو، وتوريةةد صةةيوكو، ريةةث ال يةةار الوريةد المتبقةةي لةةو ىةةو 

 عم  طرير اتنتياضة الاالاة، وتجاوز أجندة أوسمو التي أضرت معطوبة، ب  مستريمة الرركة.

الم قةةوي رةةو  يىةةاب مجموعةةة العمةة  العربةةي الوزاريةةة، المنباقةةة عةةن الجامعةةة أمةةا رسةةميًا كالراجةةة قافمةةة  عةة
العربيةةةة، مةةةن  ةةةال  اجتماعيةةةا التنسةةةيقي المنعقةةةد بالعاصةةةمة ا ردنيةةةة كةةةي ا سةةةبوع ا وَّ  مةةةن ينةةةاير الجةةةاري، 
ن باتجةةاه السةةعي تستصةةدار قةةرار سياسةةي دولةةي مضةةمونو اتعتةةرا  بالدَّولةةة اليمسةةطينية عمةة  رةةدود الرابةةر مةة

 م، وعاصمتيا القدس.1967يونيو عام 

يتوقةةر أن يجةةد قبةةوًت واسةةعًا، كونةةو، عمةة  ا قةة ، ت « سياسةةي عممةةي»اتتِّجةةاه الةةرَّفيس ليةةيين الطةةريقين اتِّجةةاه 
إمكانية تراجر ترامب عن قراره، ر م أنو قطر قو  كة   طيةب، « تتوىم»يرتين لممساومات الدبموماسية التي 

ينةةاير الجةةاري، عمةة  ىةةامش  25تشةةباو بيةةيا القةةرار، لةةدى لقافةةو نتنيةةاىو، ال مةةيس  بت كيةةده اتسةةتيزازي عمةة 
« بطةةةالن»مةةةؤتمر داكةةةوس. لكةةةن ىةةةيا اتتجةةةاه لةةةيس كاكيةةةًا ورةةةده، كامةةةة أىميةةةة اسةةةتانافية لمسةةةع  آ ةةةر لت كيةةةد 

، «ي العةامالقةانون الةدول»لةو مةن زاويةة « أاةر»أي « انعةدام»، وبالتةالي «الشرعية»القرار، أصاًل، واكتقاره إل  
 عم   ميية القرارات التي تواتر صدورىا بش ن القضية اليمسطينية، ووضعية القدس ك رض مرتمة. .

لقد اسةت دمت واشةنطن رةر الييتةو، كعرقمةت اعتمةاد مجمةس ا مةن لمشةروع قةرار يبطة  قرارىةا، ر ةم تصةويت 
لة  الجمعيةة العامةة. ىنةا قةد أربعة عشر عضوًا مر ا بطةا ، مقابة  الصةوت ا مريكةي ورةده، ك رية  ا مةر إ

تبةةدو المشةةكمة، لموىمةةة ا ولةة ، كةةي طبيعةةة ات تصاصةةات بموجةةب المياةةار الةةيي جعةة  لمجمةةس ا مةةن سةةمطة 
لةة  يلةةا ميةةز الةةدو  ال مةةس دافمةةة  التقريةةر بشةة ن السةةمم وا مةةن الةةدوليين،  صوصةةًا ترةةت اليصةة  السةةابر، وا 

قةةوة كةةي عةةالم مةةا بعةةد الرةةرب العالميةةة الاانيةةة، والةةيي ، اسةةتنادًا إلةة  ميةةزان ال«الييتةةو»العضةةوية برةةر الةةنقض 
قض  ب ن يكون مجمس ا من أق  ديمقراطية من الجمعية العامةة، ر ةم سةمطاتو ا كبةر مقارنةة بيةا. عمة  أن 
القانون الةدولي مةا لبةث أن صةرع نيسةو، نوعةًا مةا، وكةر الميةزان نيسةو الةيي يتسةم بالديناميكيةة وعةدم الابةات، 
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م. كقةةد اسةةت دم اتترةةاد السةةوكييتي رةةر 1950الشةةمالية الرةةرب عمةة  كوريةةا الجنوبيةةة عةةام  عنةدما شةةنت كوريةةا
ضد مشروع قرار أمريكي بارسا  قوات دولية لمساندة كوريا الجنوبية. كمج ت الوتيةات المترةدة إلة  « الييتو»

لمجمةس كةي منةر تيديةد لعرقمةة دور ا« الييتةو»الجمعية العامة، مستغمة وجةود أ مبيةة ليةا كييةا، لمنةر اسةت دام 
السةةمم وا مةةن الةةدوليين. وباليعةة  دعةةت الةةدو  الغربيةةة الجمعيةةة العامةةة إلةة  عقةةد دورة اسةةتانافية  اصةةة ترةةت 

لسةةةنة  377، ريةةةث تةةةم ات ةةةاي القةةةرار المطمةةةوب كةةةي ىةةةيا المعنةةة  بةةةالرقم «اتترةةةاد مةةةن اجةةة  السةةةمم»عنةةةوان 
نةةو كةةي رالةةة قيةةام دولةةة دافمةةة العضةةوية كةةي (. ونةةص القةةرار عمةة  أ5مقابةة   52م، ب  مبيةةة الاماةةين )1950

مجمس ا من بعرقمةة ات ةاي قةرار لصةون السةمم وا مةن الةدوليين، كانةو يرةر لمجمعيةة العامةة عقةد دورة  اصةة 
تتجةةاوز كييةةا تمةةا العرقمةةة بات ةةاي قةةرار ب  مبيةةة الاماةةين تكةةون لةةو قةةوة قةةرارات مجمةةس ا مةةن وصةةالرياتو ترةةت 

 اليص  السابر.

، انعقةةدت دورة اسةةتانافية لمجمعيةةة «اتترةةاد مةةن أجةة  السةةمم»وبموجةةب القةةرار نيسةةو ترةةت بنةةد بالقةةدر نيسةةو، 
، أانةاء رةرب السةويس، لمريمولةة «الييتةو»م، عنةدما قامةت بريطانيةا وكرنسةا باسةت دام رةر 1956العامة سةنة 

ك صةةدرت « ميةا سةةرافي»دون ات ةةاي مجمةةس ا مةةن قةةرارًا بارسةةا  قةةوات دوليةةة لميصةة  بةةين القةةوات المصةةرية و
 الجمعية العامة القرار المطموب ب  مبية الاماين.

سةةاعة، لمجمعيةةة العامةةة ل مةةم المترةةدة،  24ىكةةيا وقعةةت صةةريرة تمامةةًا الةةدعوة لعقةةد دورة اسةةتانافية،  ةةال  
، عنةةدما أقةةدمت الوتيةةات المترةةدة «اتترةةاد مةةن أجةة  السةةمم»م، ترةةت بنةةد 1950لسةةنة  377بموجةةب القةةرار 

 21ور قةةةرار يبطةةة  قرارىةةةا رةةةو  القةةةدسً كمةةةا وقةةةر صةةةريرًا عقةةةد اتجتمةةةاع، كعميةةةًا، كةةةي عمةةة  عرقمةةةة صةةةد
، 9، واعتةراض 128م، ريث انتي  إل  إصةدار قةرار ب  مبيةة الاماةين )بمواكقةة 2017كانون ا و    ديسمبر/
عةةن الرضةةةور(، وىةةةو القةةرار الصةةةادر بصةةالريات قةةةرارات مجمةةةس  21عةةةن التصةةويت، وتغيفةةةب  35وامتنةةاع 

ن ترةةةت اليصةةة  السةةةابر، والقاضةةةي بعةةةدم قانونيةةةة القةةةرار ا مريكةةةي بشةةة ن القةةةدس، وعةةةدم إنتاجةةةو أي أاةةةر ا مةةة
قانوني، لم اليتو  ركام القانون الةدولي، وقةرارات ا مةم المتفرةدة المتةواتر صةدورىا عةن مجمةس ا مةن، وعةن 

 ل راضي اليمسطينية.« ا سرافيمي»الجمعية العامة، بش ن القدس، واترتال  
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 عشزاوي: بىاء "كدس جدًدة" اشتخفاف بالعلل العزبي

 2102\2\6  –"القدس" دوت كوم  -الكويت 
أكدت رنةان عشةراوي عضةو المجنةة التنييييةة لمنظمةة الترريةر أن "مةا يتةردد اليةوم مةن ككةرة بنةاء قةدس جديةدة 

 ما ىو إت است يا  بالعق  اليمسطيني والعربي".

مر صريية "الجريدة" الكويتية نشرتيا اليوم الاالااء، أن الةرفيس ا مريكةي دونالةد ترامةب واعتبرت، كي مقابمة 
 "نصب ك ا لميمسطينيين من  ال  إمساكو بك  قضايا الر  كالقدس والردود والالجفين والموارد و يرىا".

ت :"ىةةيا اسةةت يا  ورةةو  التقةةارير بةة ن الوتيةةات المترةةدة سةةتعرض عمةة  اليمسةةطينيين بنةةاء "قةةدس جديةةدة"، قالةة
بالعقة  اليمسةةطيني والعربةةي وكةةيلا العقةة  العةةالمي،  ن الجميةةر يةدرا مةةا ىةةي القةةدس، وأيةةن ىةةي، وبالتةةالي ت 
سةالمي  راجة إل  إعةادة ا تةراع القةدس، كيةي مدينةة عريقةة وتاري يةة ومدينةة ليةا رضةارة وبيةا إرث عربةي وا 

  مراضةاة الوتيةات المترةدة ا مريكيةة التةي ت ةدم ومسيري، وبالتالي ت يمكن أن نعيد ا تراع القةدس مةن أجة
 كقط مصالع إسرافي ".

وأكةةةدت أن القضةةةية اليمسةةةطينية "براجةةةة إلةةة  العةةةالم العربةةةي وبراجةةةة إلةةة  اترتضةةةان العربةةةي، وبراجةةةة إلةةة  
المقومةةات وا مكانةةات العربيةةة ... وأكةةرر دافمةةا وأقةةو : القةةدس ليسةةت مدينةةة ماةة  أي مدينةةة أ ةةرى، وليسةةت 

نمةةا ىةةي قمةةب كمسةةطين وقمةةب العةةالم العربةةي، وىةةي ات تبةةار الرقيقةةي اآلن  رادة  مدينةةة كمسةةطينية كرسةةب، وا 
 العالم العربي".

ورو  ما إيا كان توجو اليمسطينيين ليا اترتبةاط مةر إسةرافي  أمةر قابة  لمتنييةي باليعة ، قالةت :"مةا قامةت بةو 
قات لميمسةةطينيين يةةدكعنا إلةة  ات ةةاي  طةةوات جديةةة إسةةرافي ، وتقةةوم بةةو إلةة  ىةةيه المرظةةة مةةن انتياكةةات ومضةةاي

مقاب  يلا، ومنيا العم  بقدر ما نستطير إلة  كةا اترتبةاط وسةنيع ، والقضةية ىةي اتنعتةار، كةنرن نريةد أن 
 نتررر، وأن نمارس رقنا كي تقرير المصير، وأن نعيش بكرامة عم  أرضنا".
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 املىطلت جمال محِصً: جزامب ًتحمل مصؤولُت جدهور ألاوضاع في

 2102\2\6أمد / رام اهلل: 
ةة  عضةةةو المجنةةةة المركزيةةةة لرركةةةة كةةةتع جمةةةا  مريسةةةن الةةةرفيس ا مريكةةةي دونالةةةد ترامةةةب مسةةةؤولية تةةةدىور  رمف

 ا وضاع كي المنطقة نتيجة قراراتو الم الية لمشرعية الدولية.

ن يكةون ىنةاا ت أمةن وقا  مريسن كي رديث  ياعة "صوت كمسطين " الرسمية صباح اليةوم الاالاةاء إنةو لة
وت اسةةةتقرار كةةةي الشةةةرر ا وسةةةط ات إيا رمةةةت القضةةةية اليمسةةةطينية رةةةال  عةةةادًت، داعيةةةا كةةةي السةةةيار لتكايةةة  
وتصةةعيد المقاومةةة الشةةعبية تزامنةةا مةةر الرةةراا الدبموماسةةي لمقيةةادة لمواجيةةة ىةةيه القةةرارات ا مريكيةةة المجريةةة 

 عنصري وابارتيايد. لقضيتنا وما تقوم بو ركومة اترتال  من تمييز

وطالب مريسن ا مم المتردة بتةوكير الرمايةة وا مةن الةدولي لشةعبنا كةي ظة  رممةة اترةتال  المتواصةمة كةي 
جنين والتي أسيرت عن ارتقاء الشييد أرمةد جةرار صةباح اليةوم وكةيلا عةدوانيا المسةتمر كةي بةاقي ا راضةي 

 اليمسطينية.
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 رشالت إلى الزئِض ... هىاك خُار آخز

 2102\2\6 مسارات  هاني المصري
 سيادة الرفيس،،

سارعت إل  كتابة ىيه الرسالة بعد اجتماع المجنة التنيييية اليي أرا  أمةر تنييةي مةا قةرره  المجمةس المركةزي 
إل  لجنة عميا والركومة، ما يد  أن ىناا ارتباًكا وتردًدا ومراولة لكسةب الوقةت، وتة  يًرا كةي تطبيةر ال يةار 

التمويع بو مني سنوات، ربما  شية من دكر الامن، أو استجابة لنصةيرة عربيةة ودوليةة بعةدم قطةر  البدي  ر م
 الجسور مر "العممية السياسية" وانتظار طرح "ال طة ا ميركية".

كان المنتظر من اتجتماع تنييي القرارات التي قررىا "المركزي" وأراليا إلة  "المجنةة التنييييةة" بعةد أن ركعتيةا 
بعد أن تمقتيا من "المجنة السياسية"، وليس وضعيا لممزيةد مةن الدراسةة. وىةيا يعكةس إمةا أن ىةيه القةرارات لو 

 ير واقعية، وات يت كردة كع  ولالسةتيالا الشةعبي، برجةة أن اليمسةطينيين ت يممكةون اتبةاع  يةار م تمة  
ام عم   طةوات قبة  أوانيةا، أو أن عن اليي ساروا كيو، أو أنيم براجة إل  المزيد من الترضيرات قب  ا قد

ا كضةةة  ليةةةم انتظةةةار ال طةةةة ا ميركيةةةة وركضةةةيا إيا كانةةةت  يةةةر مناسةةةبة، أو اتن ةةةراط كييةةةا والعمةةة  عمةةة  
 تعديميا.

قبةةة  مناقشةةةة ىةةةيه اترتمةةةاتت ت بةةةد مةةةن القةةةو  إن معةةةالم ال طةةةة ا ميركيةةةة ر ةةةم عةةةدم طرريةةةا رسةةةمًيا باتةةةت 
يركيين عم  أطرا  عربية ودولية عدة. وتتضمن إقامة مدينة "قةدس واضرة بعد عرضيا من المسؤولين ا م

بقاء "الرةدود" والمسةتوطنات ترةت السةيطرة ا سةرافيمية، عمة   جديدة" لميمسطينيين، و"ر  إنساني" لالجفين، وا 
أن يتم التياوض عمييا ترقًةا بعةد إقامةة "الدولةة اليمسةطينية" عمة  نرةو نصة  مسةارة الضةية الغربيةة وكامة  

 ارة قطاع  زة.مس

ت أقمةةة ، وت أنصةةةع أرةةةًدا أن يقمةةة  مةةةن  طةةةورة المررمةةةة وجسةةةامة المسةةةؤولية الممقةةةاة عمةةة  عةةةاتقكم كةةةي ىةةةيه 
المررمةةةة، وت أقمةةة  مةةةن تعقيةةةدات المررمةةةة وصةةةعوبة ال يةةةارات كميةةةا. كةةةالمطروح ىةةةو مراولةةةة لتصةةةيية القضةةةية 

زيد من الوقت باتنتظار، أو الرىان عمة  مةا اليمسطينية، وليس إيجاد تسوية ليا، ليلا ت أنصع باضاعة الم
، والقيةةادة اليمسةةطينية تنتظةةر السةةالم الموعةةود، 1991ت يةةراىن عميةةو. كمنةةي عقةةد مةةؤتمر مدريةةد لمسةةالم العةةام 

وسيادتا كنت داعًما لييا الطرير مني البداية، وواصمتو بعد أن أصبرت رفيًسا، وأبديت الكاير من الصةرارة 
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لسةةةبارة عكةةةس التيةةةار، وقةةةدمت التنةةةازتت الصةةةغيرة والكبيةةةرة مةةةن أجةةة  إنجارةةةو، التةةةي والشةةةجاعة والمرونةةةة وا
 عرضتا تنتقادات كبيرة، دكعتا بعد ت جي  تقرير  ولدستون إل  التيكير الجدي باتستقالة.

لقد وص  رىانا عم  الوتيات المتردة والمجتمر الدولي ومبادرة السالم العربية وما تسم  قةوى "السةالم" كةي 
إسةةةرافي  إلةةة  طريةةةر مسةةةدود، مةةةا دكعةةةا إلةةة  الشةةةكوى كةةةي  طابةةةا ا  يةةةر والتسةةةاؤ  "لةةةوين أروح ... ولمةةةين 

 أشتكي".

رتة  مةا قبة  قةرار دونالةد ترامةب رةو  القةدس بة ن تجسةيد  -عم  يمةة الةرواة  -ورددت كي السنوات ا  يرة 
. وىةةةيا يعنةةةي أنةةةو لةةةن يترقةةةر كةةةي الدولةةةة اليمسةةةطينية أصةةةبع بعيةةةًدا، وربمةةةا يرتةةةاج ترقيقةةةو إلةةة   مسةةةين عاًمةةةا

رياتا، وأبديت ما يد  عم  أنا ت تنوي ركر الراية البيضاء، ما ييرض عميا التعام  مر ىيا الواقةر ضةمن 
 االاة  يارات ت رابر ليم:

إما مواصمة الرىان ال اسر مر أنو أوصمنا ر م النيات الرسنة وا نجازات التي ت يمكن إنكارىا إلة  الكاراةة 
نعيشةةيا،  ن اسةةتبدالو سةةيقود، كمةةا يةةزعم المربطةةون واليافسةةون مةةن شةةعبيم العظةةيم الةةيي سةةطر وت يةةزا   التةةي

البطةةةوتت المميمةةةة، إلةةة   سةةةارة أكبةةةر، وىةةةيا يعنةةةي تربيةةةي اتن ةةةراط كةةةي الجيةةةود الراميةةةة إلةةة  إنجةةةاح ال طةةةة 
ده،  ن المطمةوب منةا أكاةر ا ميركية ومراولة تعديميا أو إرباطيا من الدا  . وىةيا  يةار ت أظةن أنةا ترية

 بكاير مما تستطير أو تر ب بتقديمو، وىو اتستسالم بعينو اليي ت تريد أن تنيي بو رياتا السياسية.

أو تت ي قراًرا تاري ًيا جريًفا بال روج من ىيا المسار نيافًيا ميما كمف  ا مر،  ن أي امن سةييدكر جةراء يلةا 
قضةية، مةر أنةي أ الةا تةدرا جيةًدا أنةو لةن يسةتطير أرةد تصةييتيا،  نيةا أق  من امن اتن راط كةي تصةيية ال

 بقيت رية مني مافة عام وستظ  إل  أن تنتصر.

نمةا ييبنة   طةوة  طةوة مةر اسةتمرار العمة  مةن أجمةو  وىيا يقتضةي اتبةاع مسةار جديةد ت ييةبط مةن السةماء، وا 
ور أن ت رة  وطنًيةا عمة  ا بةواب، وأن بابات. وقةد باتةت معةالم ىةيا المسةار واضةرة أكاةر، ويقةوم عمة  تصة

أقصةة  مةةا يمكةةن عممةةو، إلةة  أن تمةةر أو تيرةةبط العاصةةية الترامبيةةة، الريةةاظ عمةة  القضةةية اليمسةةطينية ريةةة، 
وتةةةوكير مقومةةةات الصةةةمود والتواجةةةد البشةةةري اليمسةةةطيني عمةةة  أرض كمسةةةطين، والريةةةاظ عمةةة  مةةةا تبقةةة  مةةةن 

ة والمؤسسات اليمسةطينية كةي المنظمةة والسةمطة/الدولة، عمة  مكاسب، والشروع كي إعادة بناء الرركة الوطني
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أسةةس تكيةة  اسةةتعادة الاقةةة مةةا بةةين القيةةادة والشةةعب، بمةةا يسةةتجيب لمرقةةافر الجديةةدة وال بةةرات المسةةتيادة، وبمةةا 
 يتواءم ويؤار عم  المتغيرات الراصمة والمرتممة.

بقصةد أو مةن دون  –"المينيةين" الةيين ت تصدر مستشاري السةوء وأصةراب المصةالع وال بةراء المزعةومين و
يمعبةةون دور الطةةابور ال ةةامس، مةةن  ةةال  التةةرويج بةة ن ت بةةدي  عةةن وىةةم "التسةةوية التياوضةةية" وت  -قصةةد 

 يةةار أمةةام اليمسةةطينيين سةةوى اتنتظةةار، أو اتن ةةراط كةةي المعبةةة ا ميركيةةة كونيةةا المعبةةة الوريةةدة كةةي المدينةةة، 
ا، أو  رباطيةةا مةةن الةةدا  ، أو انتظةةاًرا لقيةةام إسةةرافي  بارباطيةةا ر ةةم عمةة  أمةة  الرصةةو  عمةة  الممكةةن منيةة

 المزايا الض مة التي توكرىا ليا.

المعضةةةمة تكمةةةن كةةةي أن اتسةةةتمرار بسياسةةةة اتنتظةةةار لةةةم يعةةةد ممكًنةةةا: كامةةةا أن تمعةةةب المعبةةةة ا ميركيةةةة، أو 
سةةةمطة ركةةةم ياتةةةي مرةةةدود عمةةة  تعارضةةةيا. وصةةةدقني إن اتن ةةةراط كييةةةا يعنةةةي القبةةةو  بشةةةراء مةةةا بةةةين يةةةديا )

معةةةاز  مقطعةةةة ا وصةةةا (، ودكةةةر الةةةامن مجةةةدًدا لمبضةةةاعة التةةةي سةةةددىا اليمسةةةطينيون سةةةابًقا،  صوًصةةةا منةةةي 
أوسمو ورت  اآلن. وىنةا اسةمع لةي أن أقةو  إن د ةو  مصةيدة الرة  ا ميركةي قةد يكةون سةياًل بينمةا ال ةروج 

 منيا مستري .

دي إلةةة  المشةةةاركة كةةةي تصةةةيية القضةةةية، ا مةةةر الةةةيي إن رصةةة  لةةةن إن اتن ةةةراط كةةةي المعبةةةة ا ميركيةةةة سةةةيؤ 
يسامرا عميو الشعب وت التاري . أما معارضة "الصيقة" ا ميركية ك ماميا كرصة جيدة لمنجاح، كةال تصةدر 
أنيةةا يمكةةن أن تمةةر مةةن دون اليمسةةطينيين، ماممةةا ت يمكةةن إقامةةة ريةة  زكةةا  مةةن دون العةةريس أو العةةروس، 

اليمسةطيني أي دور عربةي ميمةا ادعة  جيسةون  ةرينبالت أو  يةره مةن إدارة ترامةب  ةال   ولن يم  الغياب
 يلا.

وت تعنةةي المعارضةةة القيةةز كةةي المجيةةةو ، وا قةةدام عمةة  مغةةامرة  يةةر مرسةةةوبة العواقةةب، وال ةةروج كةةوًرا مةةةن 
نما شر الطرير لعممية سياسية جديدة، من  ال  العمة  عمة  تغييةر المع طيةات ومةوزاين المسار السياسي، وا 

  النصةر القوى، والرىان عم  بمورة رؤيا شاممة واقعية ترتكز عم  القوى الياتية أوًت، وعم  إرادة مصممة عم
ميمةةةا كةةةان الةةةامن، وعمةةة  وضةةةر  طةةةة قابمةةةة لمتطبيةةةر تسةةةتيد  ترقيةةةر أقصةةة  مةةةا يمكةةةن ترقيقةةةو كةةةي ىةةةيه 
المررمةةة، مةةن  ةةال  اتعتمةةاد عمةة  كةة  عناصةةر القةةوة والضةةغط السياسةةية والقانونيةةة وا  القيةةة والجماىيريةةة 
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ا والمستندة إلة  كياريتةو ونضةاتتو والكيارية التي يممكيا الشعب اليمسطيني، وقضيتو العادلة المتيوقة أ القيً 
 الباسمة، وأبعادىا العربية وا سالمية وا قميمية والدولية.

 سيادة الرفيس،،

بيدا ميتاح السالم واتستقرار وا من كي منطقة الشرر ا وسةط، وىةيا يعطيةا قةوة كبيةرة ت يسةتيان بيةا. وت 
نةةةا إن لةةةةم تمةةةِب المطمةةةوب منةةةةا سيصةةةار إلةةةة  تصةةةدر مةةةن يقةةةةو  إن القضةةةية اليمسةةةةطينية لةةةم تعةةةد ميمةةةةة، وا  

استبدالا، كمن يجرؤ أي كمسطيني لو تاري  وطني ووزن شةعبي عمة  المشةاركة كةي مةؤامرة تسةتبدالا لتمييةد 
الطرير لر  تصيوي ما دمت متمسًكا بالموق  الجريء اليي ات يتو ضةد القةرار ا ميركةي و"صةيعة القةرن"، 

يا قررت البناء عميو.  وا 

أرةةةد أيًضةةةا عمةةة  يلةةةا إيا وضةةةعت اقمةةةا وراء تةةةوكير متطمبةةةات بنةةةاء وطنةةةي عمةةة  أسةةةاس توريةةةد ولةةةن يجةةةرؤ 
عطةةةةاء ا ولويةةةة  نيةةةةاء اتنقسةةةةام واسةةةتعادة الورةةةةدة عمةةة  أسةةةةس أقةةةةوى مةةةن الورةةةةدة السةةةةابقة،  اليمسةةةطينيين، وا 

ة م تمةة  والمسةةارعة إلةة  ركةةر ا جةةراءات العقابيةةة عةةن قطةةاع  ةةزة، وعقةةد اجتمةةاع لمقيةةادة اليمسةةطينية بمشةةارك
القةةةوى، بريةةةث تكةةةون النقطةةةة ا ولةةة  عمةةة  جةةةدو  أعمالةةةو اتتيةةةار عمةةة  برنةةةامج قةةةادر عمةةة  إربةةةاط الم طةةةط 
ا ميركةةي ا سةةرافيمي، وتشةةكي  ركومةةة ورةةدة وطنيةةة، واتتيةةار عمةة  أسةةس الشةةراكة وتجسةةيدىا، وعقةةد مجمةةس 

 وطني توريدي، واترتكام إل  الشعب عبر إجراء انت ابات عامة.

يا لةةةم تتةةةوكر لةةةديا القناعةةةة، أو لةةةم يعةةةد لةةةديا متسةةةر مةةةن الوقةةةت الضةةةروري  جةةةراء التغييةةةر الشةةةام  وأ يةةةًرا، إ
المطمةةوب، كيبقةة  أمامةةا  يةةار االةةث ىةةو تسةةميم ا مانةةة لمةةن يسةةتطير مواصةةمة المسةةيرة، والعمةة  عمةة  تةة مين 

نةور إلة  جانةب وتسيي  انتقا  سةممي لم مييةة أو ال ميةاء. وكةي ىةيه الرالةة سةيكتب اسةما بة رر  مةن نةار و 
 الزعماء الكبار عبر التاري .

 

  جم بحمد هللا


