
292

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

التي يجب أن تكون مدينة مفتوحة ألتباع جميع األديان، مسلمني ومسيحيني ويهود.  فلسطني 
هذه هي سياستنا بالنسبة إىل القدس وهي صلب كل يشء يف الرشق األوسط. من دون حل قضية 
القدس ال يكن حل أي يشء. ولذلك فإن القضية مبدئية: عىل إرسائيل أن توقف االستيطان وأن 
تحرتم األماكن املقدسة يف القدس التاريخية ويجب أن يحرتموا املسجد األقىص. من دون مثل هذا 

االحرتام ال يكن الوصول إىل سالم.

الطرفان  املبارشة فكام قلت عندما يكون  السورية – اإلرسائيلية غري  املحادثات  إىل  بالنسبة  أما 
جاهزين ملواصلة ما انتهينا إليه فإننا مستعدون يك نبدأ. وبعد زيارة ميتشل هناك اندفاعة أكب 

لوقف االستيطان. نأمل أن تلتزم إرسائيل هذه السياسة. 

).....(

وثيقة رقم 104:

عمرو،  نبيل  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  املركزي  املجلس  عضو  ترصيح 
الفلسطينية عن رشطها  السلطة  تخيل  وراء  األسباب  بكشف  فيه  يطالب 

وقف االستيطان104 

8 أيار/ مايو 2010

شدد عضو املجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية نبيل عمرو عىل رضورة أن تعرض القيادة 
الفلسطينية عىل مؤسسات املنظمة قرارها خوض مفاوضات غري مبارشة مع إرسائيل، مطالباً بكشف 
“األسباب الحقيقية وراء تخيل القيادة الفلسطينية عن رشطها وقف االستيطان يف مقابل االنخراط يف 

مفاوضات غري مبارشة مع اإلرسائيليني”.

دعا  إذ  فيه،  لبس  وال  للغاية  واضحاً  كان  الفلسطيني  “املوقف  إن  لـ“الحياة”  عمرو  وقال 
املسار  واستئناف  السلمية  العملية  يف  االنخراط  قبل  أوالً  تحقيقه  واشرتط  االستيطان،  وقف  إىل 
التفاويض”. ونفى وجود ضامنات أمريكية محددة يف شأن وقف االستيطان، وقال: “ال يتحدث عن 
هذه الضامنات سوى الجانب الفلسطيني... مل نسمع عنها من األمريكيني واإلرسائيليني، بل العكس 

الصحيح”. هو 

إىل  الذهاب  قراره  لتبير  أمريكية  هناك ضامنات  أن  “يّدعي  بأنه  عباس  محمود  الرئيس  واتهم 
وتعرض  برصاحة  الفلسطينية  القيادة  تتحدث  ال  “ملاذا  مستنكراً:  وتساءل  مبارشة”.  غري  مفاوضات 
الساحة  يف  جداً  كبري  قلق  هناك  سنتفهمه...  ونحن  القرار،  هذا  اتخاذ  بأسباب  املتعلق  موقفها 

الفلسطينية نتيجة اتخاذ هذا القرار الغامض”.

يف  قدماً  للميض  العربية  املتابعة  لجنة  من  عباس  عليه  حصل  الذي  األخرض  الضوء  عىل  وعلق 
أن “الوضع الطبيعي أن يتم اتخاذ القرار أوالً فلسطينياً بعد تشاور  املفاوضات غري املبارشة، معتباً 
داخيل وتفاهم، ثم بعد ذلك نعمل من أجل الحصول عىل دعم لقرارنا الفلسطيني مبساندة عربية. 

وحني يتحقق ذلك، نسعى إىل األمريكيني لتسويق هذا القرار”.
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وأوضح أن “ما حدث هو أن أمريكا وإرسائيل طرحتا استئناف املفاوضات غري املبارشة، فقبلت به 
القيادة الفلسطينية وسّوقته للحصول عىل غطاء عريب... وهذا فيه توريط للعرب”. وتساءل: “كيف 
يكن اآلن للفلسطينيني أن يرفضوا قراراً حظي بدعم عريب يف ضوء وجود اعرتاضات كبرية يف صفوف 

الفصائل عىل هذا القرار؟”.

وثيقة رقم 105:

بإخالء  لبدة  أبو  حسن  فياض  حكومة  يف  الوطني  االقتصاد  وزير  تعهُّد 
السوق الفلسطيني من منتجات املستعمرات105
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من  الفلسطيني  السوق  بإخالء  تعهده  لبدة،  أبو  د. حسن  الوطني  االقتصاد  وزير  اليوم،  جدد، 
منتجات املستوطنات نهاية العام الحايل، معتباً قانون حظر بضائع املستوطنات رضورة إلنجاح حملة 

مقاطعتها، مشدداً عىل تعارض العمل يف املستوطنات مع املصالح الوطنية.

مقاطعة  حملة  إلنجاح  رضورة،  املستوطنات  بضائع  حظر  قانون  إن  لـ“وفا”  حديث  يف  وقال 
البضائع اإلرسائيلية، ويجب أن تستند مصادرة السلع من التجار، واملوزعني، إىل أساس قانوين سليم، 

بعيداً عن القضايا املتعلقة بالتهرب الرضيبي، وعدم االنسجام مع املواصفات واملعايري وما شابه.

وأكد أن وجود القانون كان رضورياً، ليعرف التاجر، واملستهلك، واملزود واملوزع، أن التعامل مع 
هذه املنتجات غري قانوين، وسيلتزم من كان يعتقد بصوابية تداول بضائع املستوطنات بقرار املقاطعة 

بقوة القانون.

بضائع  تداول  منع  عىل  رداً  السلطة،  عىل  اقتصادية  عقوبات  بفرض  اإلرسائييل  التهديد  وعن 
املستوطنات يف السوق الفلسطيني، أوضح أبو لبدة، أن أصوات يف إرسائيل هددت وتوعدت، وطالبت 
لنا  وال يسمح  قامئاً  زال  ما  فالحصار  اقتصادية،  أن إرسائيل تفرض علينا عقوبات  بعقوبات متناسني 

بالدخول إىل السوق اإلرسائييل، وحواجز االحتالل ما زالت تقف أمام حركة تدفق البضائع.

واستغرب أن تطالب إرسائيل بفرض عقوبات عىل تنظيم السلطة لسوقها مبا ال يتعارض مع أي 
اتفاقيات موقعة، مشرياً إىل أن املوقف الفلسطيني واضح ومنسجم مع املوقف الدويل، واألممي بأن 
باستمرار  ملتزمون  نحن  اإلرسائيلية،  املنتجات  تستهدف  ال  “الحملة  قائاًل  رشعية،  غري  املستوطنات 

تدفقها للسوق الفلسطيني عىل الرغم من عدم معاملتنا باملثل من قبل إرسائيل”.

الجانب اإلرسائييل، بل تسعى  السلطة ال تخوض حرباً عىل سوقها مع  أن  لبدة عىل  أبو  وشدد 
لتنظيم السوق الفلسطيني، وضامنة الحد األدىن لكل مواصفة، حفاظاً عىل صحة وأمان املواطن.

ويضيف “ال نسعى لالصطدام بإرسائيل أو التنصل من اتفاقياتنا، نحن نسعى لتحرير اقتصادنا من 
عالقته باملستوطنات، ومنع إمكانية تحقيق أي فائدة لهذه املستوطنات يف اقتصادنا الوطني، وقطع 

رشيان حياة املستوطنات الذي يتغذى من استهالك السلع يف السوق الفلسطيني”.


