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  هفي يؤكداخلارجية الفلسطيني، رياض املالكي،  تصريح صحايف خاص لوزير
 تقوم ما على رداً  جاءت األقصى املسجد بشأن عباس حممود الرئيس تصريحات أن

   املسجد على لالستيالء عنصرية سياسات من إسرائيل به
١٩/١٠/٢٠١٤ 

 

  
 التسعة األصوات جتنيد من فلسطين تتمكن أن اخلارجية، وزير املالكي، رياض الدكتور رجح

 ٢٠١٦ الثاين تشرين شهر لتحديد يدعو قرار مشروع لصالح الدويل األمن جملس يف املطلوبة
 للحصول نعمل نحن": األيام"لـ حديث يف وقال ١٩٦٧ ألراضي اإلسرائيلي االحتالل إلنهاء موعداً

 جملس يف احلالية وبالتركيبة العام نهاية قبل ذلك بتحقيق متفائل شخصيًا وأنا أصوات ٩ على
 .األمن

 األقصى املسجد بشأن عباس حممود الرئيس تصريحات أن على املالكي أكد ثانية، جهة من
 إسرائيل به بدأت ما على كردود جاءت لقد: وقال املسجد يف إسرائيل به تقوم ما على كرد جاءت

 قبل ومكانياً زمانياً وتقسيمه األقصى املسجد على االستيالء منها القصد عنصرية سياسات من
 .معامله تغيير

 الذين اإلسرائيليين املسؤولين مستوى إىل تنزل لن الفلسطينية القيادة أن على املالكي وشدد
 الرد عن ترفعنا الفلسطينية القيادة يف نحن حقيقة: "وقال عباس، للرئيس االنتقادات يوجهون

 هذه مثل بها يليق ال رسمية إسرائيلية تشخصيا عن تصدر التي البذيئة األقوال مثل على
 تصدر ومن األشخاص وإنما فقط للتصريحات ليس املنخفض املستوى تعكس التي التصريحات

 ".عنهم

 األرض على يحدث ما نقرأ وإنما الهواء يف القراءة نحاول مل نحن" أنه إىل الصدد هذا يف وأشار
 فعندما واملستوطنين، االحتالل شرطة قبل من تنفيذه يتم وما إجراءات من إسرائيل به تقوم وما

 وحدها تتحمل أنها تماما تدرك أن عليها فإن الدينية املغامرة هذه مثل على إسرائيل تقدم
 يتعرض ما وحتديداً اإلسرائيلي-الفلسطيني الصراع ملوضوع الديني التصعيد هذا مثل مسؤولية

 ". والقدس األقصى املسجد له

 األقصى، يف الصالة من املسلمين املصلين منع وحدها إسرائيل قررت عندما" املالكي، وأضاف
 تمنع عنصرية قوانين حتدد وعندما عليهم واالعتداء ومعاقبتهم بمحاصرتهم تقوم وعندما

 املصلين وجه يف املسجد تغلق وعندما األقصى املسجد دخول من معينة أعمار من املصلين
 الشرطة وبحماية يومي وبشكل املستوطنين لدخول املغاربة باب فتح تقرر وعندما وأيام لساعات
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 هذه كل فإن املسجد باقتحام املستوطنين من املتطرفين للقادة وتسمح استفزازية بطريقة
 تعلم أن ويجب ونتائجها مسؤوليتها تتحمل هي وبالتايل إسرائيل، بها بدأت استفزازية حماوالت

 االعتداءات هذه من األقصى املسجد حماية وستتم فعل ردود أي دون األيدي مكتويف نقف لن أننا
 فهم مقدساتهم حماية من الفلسطينيين املواطنين ترهب سوف السالح قوة أن اعتقدوا وإذا اليومية

 تتم سوف بها يقومون التي واإلجراءات اخلطوات هذه كل أن يعلموا أن يجب وكما خمطئون
 ".الدويل القانون وعبر قانونيا متابعتها

 األميركية اإلدارة ومع الهاشمية األردنية اململكة مع املوضوع سنتابع" اخلارجية، وزير وتابع
 خروقات من إسرائيل به تقوم ما ملتابعة اإلسالمي التعاون ومنظمة العربية الدول جامعة ومع
 التي هي إسرائيل أن كون وبالتايل خاص بشكل األقصى املسجد وضد احملتلة القدس مدينة ضد

 ".املعركة هذه مثل نتائج تواجه أن عليها أن تماماً تدرك أن عليها فإن املعركة بهذه بدأت

... 

 من األول حتى االنتظار حتتاج ال قد األمن جملس يف هزيمتهم بأن نبشرهم" بالقول، املالكي ورد
 قبل األمن جملس يف إلسرائيل وإضافية جديدة هزيمة إحلاق على نعمل نحن املقبل، الثاين كانون
 الدبلوماسية أن تعي أن إسرائيل على يجب األمن، جمللس احلالية وبالتركيبة العام هذا نهاية

 اجلهد وان وغيرها والدبلوماسية السياسية قدراتها وكل إسرائيل على تفوقت قد الفلسطينية
 هي احلمقاء بسياستها إسرائيل أن كما قريبا اإلجناز هذا مثل يحقق سوف املتواصل الفلسطيني

 ".إجنازات بتحقيق الفلسطينية الدبلوماسية تساعد التي

 يدعون عندما: "وقال فلسطينية، استراتيجية وجود بعدم اإلسرائيلية االدعاءات املالكي ودحض
 ويدركون األرض هذه على يعيشون كانوا إن التساؤل إىل يدعو هذا فإن إستراتيجية توجد ال بأنه

 ووضعت التصورات كل فاقت جناحات من الفلسطينية والدبلوماسية طينيةالفلس القيادة حققته ما
 عن ومعزولة منعزلة وأصبحت التقليديين أصدقاءها يومياً فيه تفقد ومزر صعب وضع يف إسرائيل

 ".العامل بقية

 قبل من بدقة تنفيذها يتم واضحة إستراتيجية وجود خالل من إال يحدث أن يمكن ال هذا وأضاف،
 ورؤية تقدير سوء يعكس فلسطينية إستراتيجية غياب عن احلديث فإن وبالتايل الفلسطيني، اجلانب
 القيادة لدور تقديرها يف التقدير سوء لديها التي اإلسرائيلية القيادة هذه دامت وما خاطئة

 األمور حقائق أمام عمياء دائما ستبقى إسرائيل أن يعني فهذا إسرائيل حتكم التي هي الفلسطينية
 حتمل رأسها وعلى بها القيام يتوجب التي األمور متابعة ويف مسؤوليتها حتمل على قادرة وغير

 منذ االحتالل هذا حتت يعيش الذين الفلسطيني الشعب أمام باالحتالل قائمة كقوة مسؤوليتها
 .عقود

...  



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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