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ملاذا تعرثت صفقة تبادل األرسى الفلسطينيني بالجندي اإلرسائييل جلعاد شاليط؟
رئيس الوزراء اإلرسائييل نتنياهو مسؤول عن تعرث الصفقة ،ونحن نرى إذا مل تتحرك إرسائيل
فإن الحركة ستقوم بأرس جنود آخرين ،وذلك بسبب خداع نتنياهو لعائلة شاليط والرأي العام
اإلرسائييل ،فهو يوصد األبواب أمام أي بادرة أمل إلحراز تقدم يف هذا امللف.
ما هو موقف حركة حامس من قتل الواليات املتحدة بن الدن بهذه الطريقة؟
نحن نختلف مع “القاعدة” يف كثري من املواقف ،خاصة ما يتعلق بقتل املدنيني األبرياء ،لكن
هذا ال يعطي الحق للواليات املتحدة أن متارس القتل خارج القانون ضد العرب واملسلمني ،فهذا
غري مقبول ،وطريقة إعدامه ودفنه يف البحر متس بجوهر مشاعر جموع املسلمني حول العامل.
الواليات املتحدة األمريكية تكافح اإلرهاب التي صنعته هي بأيديها من عدوانها وقتلها األبرياء
يف العراق وأفغانستان ومساندتها العمياء املستمرة إلرسائيل عىل طول الخط عىل حساب حقوق
الشعب الفلسطيني األعزل الذي يريد أن يعيش يف سالم ويف دولته املستقلة مثله مثل باقي
شعوب العامل.
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مقابلة مع صائب عريقات حول االعرتاف الدويل بفلسطني
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أكد رئيس دائرة املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية د .صائب عريقات أن لجنة املتابعة
العربية ،ستقدم طلباً إىل مجلس األمن الدويل قبل  35يوم ًا من موعد اجتامع الجمعية العامة
لألمم املتحدة يف الثالث عرش من سبتمرب املقبل للمصادقة عىل عضوية فلسطني يف األمم املتحدة عىل
حدود الرابع من يونيو عام .67
وقال عريقات يف حديث خاص لـ“البيان”“ :يف حال استخدمت الواليات املتحدة حق النقض
الفيتو إلحباط هذا املرشوع ،فإن الوفد الفلسطيني سيتوجه إىل الجمعية العامة تحت بند االتحاد من
أجل السالم ،ملطالبتها باالعرتاف بفلسطني” ،وأوضح “أن االعرتاف الدويل بفلسطني من خالل املنظمة
الدولية سيتيح للفلسطينيني مالحقة إرسائيل يف األمم املتحدة وفرض عقوبات عليها ،ألن نظام
األمم املتحدة الذي يحظر عىل أي دولة عضو يف األمم املتحدة احتالل أرض دولة أخرى عضو يف
األمم املتحدة ،يتيح فرض عقوبات عىل األوىل تصل حد تجريدها من عضوية املنظمة الدولية”.
وحدد عريقات الخيارات الفلسطينية للمرحلة القادمة ،بعدة مستويات ،أولها “استئناف
املفاوضات لكن هذا يتطلب وقف كافة النشاطات االستيطانية ،ومبا يشمل القدس الرشقية” ،ويف
حال استمرت الحكومة اإلرسائيلية بالنشاطات االستيطانية ،فإن “لجنة ُمتابعة ُمبادرة السالم العربية
ستدرس وتطرح اآللية املناسبة ُملطالبة اإلدارة األمريكية باالعرتاف بدولة فلسطني عىل حدود ،1967
وعاصمتها القدس الرشقية ،عىل أن تكون مطالبة اإلدارة األمريكية باسم جميع الدول العربية”.
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وأضاف عريقات“ :إذا مل توافق اإلدارة األمريكية عىل هذا الخيار ،فإن لجنة ُمتابعة ُمبادرة السالم
العربية ،وبعد التشاور والتنسيق مع الدول دامئة العضوية يف مجلس األمن ،وباقي األعضاء سوف
تهيئ لقيام فلسطني —التي تحظى بوضع املراقب— بتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطني عىل
حدود  1967وعاصمتها القدس الرشقية إىل مجلس األمن ويف حالة قبول الطلبُ ،يصدر مجلس األمن
قراراً بقبول دولة فلسطني عضواً كامالً ،ويطلب من جميع الدول األعضاء االعرتاف بدولة فلسطني”.
وأردف عريقات قائالً“ :يف حال فشل مجلس األمن يف تحمل مسؤولياته لخالفات بني أعضائه
دامئي العضوية ،فإن القيادة الفلسطينية ستطلب من لجنة ُمتابعة ُمبادرة السالم العربية ،وبعد
التشاور مع دول االتحاد األورويب وروسيا والصني ،واملجموعات اإلفريقية ،واآلسيوية ،ودول عدم
االنحياز وغريها الطلب من الجمعية العامة االجتامع تحت مظلة االتحاد من أجل السالم”.
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عقد املجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح ،دورته العادية السادسة “دورة
الوحدة والعودة والدولة” يف مقر الرئاسة مبدينة رام الله ما بني  2011/05/9إىل  ،2011/05/11وقد
افتتح أمني رس املجلس اجتامعات الدورة ،بحضور ومشاركة رئيس الحركة األخ الرئيس محمود عباس،
وأعضاء اللجنة املركزية.
وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني ،والوقوف دقيقة إجالل وإكبار وقراءة الفاتحة،
عىل روح شهداء شعبنا الفلسطيني وثوراته وانتفاضاته املجيدة وشهداء األمة العربية وثوراتها
املتعاقبة ،ومتجيد الشهيدين املتضامنيني مع الشعب الفلسطيني ونضاالته جوليانو مري–خميس
وفيتوريو أريغوين ،والتحية املقرونة بالعهد لألرسى الفلسطينيني يف سجون االحتالل اإلرسائييل بأنهم
عىل رأس أولويات الحركة فهم مناضلوها وأرسى الحرية ،والتحية املجيدة لجرحانا البواسل ،والرتحيب
باملصالحة الوطنية الفلسطينية مع تحية اعتزاز لكل من أسهم يف إنجاحها ،وبعد التأكد من النصاب
القانوين لالجتامع تم إقرار جدول األعامل.
وقد ألقى األخ الرئيس محمود عباس ،رئيس دولة فلسطني ،رئيس الحركة ،خطاباً شامالً أمام
املجلس الثوري ،حيث وضع املجلس يف حقيقة اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني والتطورات
السياسية والتحركات الدبلوماسية التي يؤديها ،ألجل وحدة شعبنا وتعزيز مكامن قوته لتحقيق
أهدافه الوطنية.
وتحدث األخ الرئيس بأهمية االتفاق الوطني الفلسطيني بعد توقيع كافة الفصائل عليه ،بجهد
عريب قادته الشقيقة مرص بدأ عقب االنقالب مبارشة ،ومبشاركة ودعم عريب عرب جامعة الدول
العربية ،وأكد يف هذا الصدد أن املصالحة الفلسطينية والوفاق الوطني الفلسطيني واجبة عىل
الفلسطينيني لغاية استعادة وحدتهم نحو تجسيد حقوقهم الثابته واملتمثلة يف الحرية واالستقالل
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