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من: سعيد حسنني

امل��ب��ع��وث االم��ري��ك��ي للشرق  ب��ع��د زي�����ارة 
االوسط جيسون غرينبالت ولقائه برئيس 
السلطة الفلسطينية ابو مازن ورئيس وزراء 
اسرائيل نتنياهو اعربت مصادر فلسطينية 
أكدت  فيما  اللقاءات  ه��ذه  من  تفاؤلها  عن 
حماس ان هذه اللقاءات ال تسمن وال تغني 
من جوع، وجاء ذلك على لسان القيادي في 
احلركة مشير املصيري في حديثه مع "كل 
العرب" حيث اضاف قائال:" ال نعول على 
هذه الزيارة باملرة ،السلطة تعمل على بيع 
الوهم للشعب الفلسطيني مجددا من خالل 
االدارات  االمريكية،  االدارة  على  املراهنة 
الكامل  ال��دع��م  ت��وف��ر   املتعاقبة  االمريكية 
للكيان الصهيوني وبالتالي فان ادارة ترامب 
ستكون كسابق االدارات ان لم تكن االكثر 
انحيازا للصهاينة، املشكلة ليست في امريكا 
فقط بل في السلطة الفلسطينية التي تصر 
على البقاء في مستنقع املفاوضات العبثية 

واملراهنة الفاشلة على مشرع التسوية".
الفلسطينية  ال��س��ل��ط��ة  ان  امل��ص��ري  وق����ال 

ضربت بعرض احلائط املصلحة الفلسطينية 
الفلسطيني،  بالقرار  االستفراد  خالل  من 
وتابع:" املصيبة االكبر التي متر بها القضية 
الراهنة هي سرقة  املرحلة  الفلسطينية في 
واالستفراد  الفلسطيني  السياسي  القرار 
يصنع  لم  ال��ذي  عباس  محمود  قبل  من  به 
وبني  الفلسطينية   املشاريع  بني  االنقسام 
حماس وفتح بل صنع االنقسام في صفوف 

ومشروع  فشل  عباس  ذات��ه��ا،  فتح  حركة 
الروح  دب  محاوالت  وكل  سقط  التسوية 
في جثة املفاوضات الهامدة هي محاوالت 
فاشلة، املطلوب عودة عباس وفريق التسوية 
الى املربع الوطني واحلضن الشعبي بدال من 

االرمتاء في االحضان االمريكية مجددا".
الشرطة  ق���م���ع  ال�����ى  امل����ص����ري  وت����ط����رق   
الشهيد بسام  للمتضامنني مع  الفلسطينية 

م��ارس��ت��ه االجهزة  االع���رج وق���ال:"م���ا 
الله  رام  ف��ي  للسلطة  ال��ت��اب��ع��ة  االم��ن��ي��ة 
والرذيلة  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ار  ق��م��ة  ي��ش��ك��ل 
بحق  السلطة  متارسها  التي  السياسية 
شعبنا الفلسطيني، فهي متارس العربدة 
بينما  امل��ج��اه��د،  شعبنا  ض��د  وال��زع��رن��ة 
واالستعطاف  االس��ت��ج��داء  لغة  تنتهج 
مع العدو الصهيوني وعلى السلطة ان 

تراجع وطنيتها".
 وع����ن امل���ص���احل���ة ف���ي ظ���ل االوض�����اع 
وجد  االنقسام  لألسف  ق��ال:"  احلالية 
املسار  ع��ن  ال��س��ل��ط��ة  ان��ح��رف��ت  ان  م��ن��ذ 
الوطني بالتخلي عن احلقوق والثوابت 
مشروع  ع��ل��ى  وم��راه��ن��ت��ه��ا  وتفريطها 
التسوية واملفاوضات والتنسيق االمني 
عباس  تخيير  يتم  ك��ان  بالتالي  ال��ع��دو،  مع 
اختار  وعباس  واملفاوضات  املصاحلة  بني 
على  وراه��ن  املصاحلة  ورك��ن  املفاوضات 
االحتالل الصهيوني اكثر من مراهنته على 
باجتاه  يهرول  فتراه  الفلسطيني  الشعب 
السالم مع العدو ويبتعد عن املصاحلة مع 

الشعب".

 وعقب املصري على تصريحات البطريرك 
املاروني اللبناني بشارة الراعي الذي اتهم 
في  االهلية  احل��رب  بإشعال  الفلسطينيني  
:" هذه تصريحات  للرحيل  لبنان ودعاهم 
عن  بالتأكيد  تعبر  وال  ومستهجنة  مؤسفة 
ارادة الشعب اللبناني الشقيق وهي تشكل 
والقومية  الوطنية  االخ���الق  ع��ن  خ��روج��ا 
ون��ح��ن ن��ط��ال��ب ال��ب��ط��ري��رك ب��ال��ت��راج��ع عن 
الن  م��س��اره  وتصويب  التصريحات  ه��ذه 

الفلسطيني شكل دوما ضيفا محترما".
السياسي  املكتب  لرئاسة  االنتخابات  وعن 
ف��ي ح��رك��ة ح��م��اس ق����ال:" ح��رك��ة حماس 
ب��ره��ن��ت ان��ه��ا ح��رك��ة ح��ض��اري��ة م��ن خالل 
اجراء االنتخابات بشكل دوري، نحن نحترم 
للمؤسسات  ونحتكم  الدميقراطي  اخليار 
ال��ش��وري��ة ون��ح��ن ن��ص��در نخبا حت��م��ل هم 
شعبها ووطنها، الى اللحظة لم يحدد موعد 

النتخاب رئيس للمكتب السياسي".
وع���ن ال��ت��ل��وي��ح ب��ع��دوان ج��دي��د ع��ل��ى قطاع 
غزة ق��ال:" نحن ال نسعى للحرب لكننا ال 
نخشاها واذا فرضت سنكون لها وسيدفع 

العدو ثمن حماقته".

القيادي في حركة حماس – النائب مشير املصري لـ"كل العرب":

" املـــــصـــــيـــــبـــــة الـــــــكـــــــبـــــــرى الـــــــتـــــــي متـــــــــر بــــــهــــــا الـــــقـــــضـــــيـــــة الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة هـــــــــي ســـــرقـــــة 
الـــــــقـــــــرار الــــســــيــــاســــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي واالســـــــتـــــــفـــــــراد بــــــه مــــــن قــــبــــل مــــحــــمــــود عــــبــــاس"
* السلطة الفلسطينية التي تصر على البقاء في مستنقع املفاوضات العبثية واملراهنة الفاشلة على مشرع التسوية * عباس اختار املفاوضات وركن املصاحلة وراهن على االحتالل الصهيوني 
اكثر من مراهنته على الشعب الفلسطيني *  تصريحات البطريرك املاروني  اللبناني تشكل خروجا عن االخالق الوطنية والقومية ونحن نطالبه ا بالتراجع عن هذه التصريحات وتصويب مساره


