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حصاٌر  وال  قتٌل  وال  اغتياٌل  وال  احتالٌل  يضعفها  لن  واملقاومة  املقاومة،  سنواصل  وأحفادنا  وأبناؤنا 
برنامجنا  تغيري يف  الفلسطينية، وال  املقاومة  تغيري يف سياسة “حامس” وال يف سياسة  وال جدار.. ال 
فلسطني   : يتغريَّ مل  الوطني  “برنامجنا  قائاًل:  لـ“حامس”  السيايس  املكتب  رئيس  وأكمل  الوطني”. 
برنامجنا  لنا،  كلها  واألرض  والسامء  والهواء  والحدود  والعودة  والقدس  واملقدسات  والعرض  األرض 

أن نستعيد حقنا”.

ال  واغتال بعض جنودكم بشجاعةٍ  قاتلكم منذ 30 عاماً  باغتيال رجل عظيم  وتابع: “إن رُسرتم 
الله”. واختتم مشعل  بغدرٍ كام فعلتم، فإن فرحتم فرحة عابرة استثنائية؛ فاألمل قادم لكم إن شاء 
بالقول: “أقسم بالله وباسم الله وعىل بركة الله.. سننتقم لدماء محمود املبحوح، واأليام بيننا سجال، 

واليوم األخري لنا بإذن الله”.

وثيقة رقم 38:

العاهل األردين امللك عبد الله الثاين يحذر من فشل املفاوضات الفلسطينية 
اإلرسائيلية، ويؤكد أن األردن لن يقبل أن يحل الجيش األردين مكان الجيش 

اإلرسائييل يف الضفة الغربية38 ]مقتطفات[
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الرصاع  الفشل يف حل  برمته سيدفع مثن  العامل  أن  من  اليوم  الثاين  الله  عبد  امللك  حذر جاللة 
الفلسطيني اإلرسائييل عىل أساس حل الدولتني، الذي تؤيده أكرثية الفلسطينيني واإلرسائيليني ويشكل 

السبيل الوحيد لتحقيق األمن والسالم يف املنطقة.

ال  األردن  أن  مؤكداً  املحتلة،  الغربية  الضفة  يف  بدور  األردن  بقيام  طرح  أي  جاللته  ورفض 
يقبل حتى مناقشة هذا الطرح. وقال إن الدور الوحيد الذي سيظل األردن يقوم به هو مساندة 
األشقاء الفلسطينيني عىل إقامة دولتهم املستقلة عىل ترابهم الوطني. وأكد جاللته، خالل تحدثه 
يف جلسة حوارية يف املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس، أن األردن لن يقبل باستبدال الجيش 
يف  حقهم  هو  الفلسطينيون  يريده  ما  أن  إىل  الفتاً  أردين،  بجيش  الغربية  الضفة  يف  اإلرسائييل 

املستقلة. دولتهم 

ورفض جاللته، خالل الجلسة التي حرضتها جاللة امللكة رانيا العبد الله، أي حديث عن الخيار 
األردين، مؤكداً أن هذا مرفوض من قبل األردنيني والفلسطينيني وإنه إذا مل يتحقق حل الدولتني فإن 
البديل هو خيار الدولة الواحدة. وقال جاللته يف رد عىل سؤال إنه وللمرة األوىل متشائم من الوضع 
العقود  مدى  عىل  هائلة  مبعاناة  تسبب  الذي  الرصاع  وحل  السالم  تحقيق  جهود  إليه  آلت  الذي 

السابقة.

ستبث  والتي   CNN شبكة يف  اإلعالمي  زكريا،  فريد  أدارها  التي  الجلسة  جاللته، خالل  وشدد 
الحوار يوم األحد املقبل وستنرش تفاصيله بعد بثه، عىل أن األمور ستزداد سوءاً إذا مل يتم التوصل إىل 

حل الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.
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فرص  فإن  القادم،  الشهر  وفاعلة خالل  جادة  مبحادثات  البدء  يتم  مل  إذا  أنه  إىل  وأشار جاللته 
تحقيق السالم ستتضاءل بشكل كبري، محذراً من أن استمرار الوضع القائم يقوض فرص قيام الدولة 

الفلسطينية املستقلة القابلة للحياة.

وقال جاللته، خالل الجلسة التي حرضها ويل عهد البحرين سمو األمري سلامن بن حمد آل خليفة 
يف  املشاركة  واإلعالمية  السياسية  الشخصيات  من  وعدد  موىس  عمرو  العربية  الجامعة  عام  وأمني 
املنتدى االقتصادي، إن الرئيس األمرييك ملتزم بحل الدولتني وشدد عىل الحاجة إىل دور أمرييك فاعل 
الستئناف املفاوضات ألن مصداقية أمريكا يف املنطقة عىل املحك. وقال جاللته إن القضية الفلسطينية 
إىل  للوصول  الوحيد  السبيل  هو  الدولتني  حل  أساس  عىل  حلها  وأن  املنطقة  يف  الرصاع  أساس  هي 
السالم يف الرشق األوسط، وقال إنه إذا ما تم التوصل لحل لها، ستحل العديد من امللفات الساخنة 

يف املنطقة.

وشدد جاللته يف رد عىل سؤال عىل رفض األردن للخيار العسكري يف التعامل مع إيران، داعياً إىل 
التوصل إىل حل دبلومايس لألزمة. وأكد جاللته حق جميع الدول يف امتالك الطاقة النووية لألغراض 
امللف  ذلك  يف  مبا  املنطقة  يف  النووية  امللفات  جميع  مع  بشفافية  التعامل  رضورة  وعىل  السلمية 

النووي اإلرسائييل.

وسئل جاللته عن موضوع “الهالل الشيعي” فأكد أنه مل يتحدث عن “هالل شيعي” وأن ما كان 
قاله هو أنه كان قلقاً من أجندة بعض ]البعض[ يف الحكومة اإليرانية تستهدف خلق انطباع بوجود 
هالل شيعي “ألن ما ال نريده هو إيجاد رصاع بني السنة والشيعة”. وقال جاللته إن “ما حذرت منه 
هو اسرتاتيجية سياسية كانت ستؤدي يف النهاية إىل فتنة سنية شيعية”. وأشار جاللته إىل أنه خالل 
الحرب اإليرانية التي بدأت حرباً حول األرض وتحولت الحقاً إىل قضية بني العرب والفرس، “وهذا 
أمر أعتبه خطأ”، مل يتم الحديث أبداً عن الجانب املذهبي ألن اللعب بهذا املوضوع يشكل كارثة. 
أطلقت  املذهبية  الفتنة  باتجاه  الدفع  تحاول  أجندة  هنالك  أن  “عندما شعرت  أنه  وأضاف جاللته 

جرس اإلنذار ألنه ليس من املسموح أن يحدث هذا”.

).....(

وثيقة رقم 39: 

العربية املتحدة لوقف وإزالة إجراءات تهويد رشقي  دعوة من اإلمارات 
القدس39
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طالبت اإلمارات العربية املتحدة املجتمع الدويل بالضغط عىل إرسائيل لحملها عىل وقف وإزالة 
إجراءاتها االستيطانية واالستفزازية األحادية الجانب التي تنتهجها ىف مدينة القدس الرشقية، من أجل 
تغيري معاملها وتهويدها، مبا يف ذلك استيالؤها بشكل غري قانوين عىل املزيد من األرايض الفلسطينية 
وتدمريها ملنازلهم معتبة هذه اإلجراءات خطرية، وتشكل خرقاً وانتهاكاً صارخاً ملبادئ خارطة الطريق، 

وأحكام القانون الدويل، واتفاقية جنيف الرابعة وجملة قرارات الرشعية الدولية ذات الصلة.


