
300

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

س: هذا هو الطرح العريب؟

ج: نحن باختصار نريد معالجة كل امللفات دون أن يخلط بعضها ببعض، مبعنى أننا نريد فك الحصار 
عن غزة، ونريد إمتام صفقة تبادل األرسى، ونريد إنجاز املصالحة.

س: وهناك أيضاً استئناف املفاوضات ال بد أن تقبلوا بالرزمة كاملة؟

ج: تحدثنا منذ قليل عن املفاوضات، وهي كام قلت لك عبثية، ولن تصل لنتيجة، ألن املفاوضات 
الذي  السيايس،  للبنامج  تستند  أن  ينبغي   2006 الوطني  الوفاق  وثيقة  نصت  كام  الفلسطينية 
ببنامج  والتمسك  الفلسطينية،  والحقوق  الوطنية  بالثوابت  التمسك  يؤكد  والذي  عليه  اتفقنا 
والتسليم  االنسحاب  عىل  إلجباره  الصهيوين،  العدو  عىل  الحقيقية  الضغط  أداة  فهو  املقاومة، 

بحقوقنا. 

عدوك  وتفاوض  قوة،  أوراق  بغري  املفاوضات  إىل  وتذهب  ظهرك  وراء  هذا  كل  تضع  أن  ولكن 
إذن  ضدها،  أمنياً  وتنسق  املقاومة  تالحق  وأنت  منقسم،  الفلسطيني  والصف  مكشوف،  وأنت 
واملطالب  األهداف  من  شيئاً  تحقق  ولن  الفلسطينية،  املصلحة  عىل  خطرية  املفاوضات  فهذه 

الفلسطينية.

وثيقة رقم 107:

نيستريينكو،  أندريه  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  بيان 
بها  الفلسطينيني  ثقة  تعتمد عىل  بحركة حامس كحركة  االتصال  فيه  يربر 

وتعاطفهم معها107

13 أيار/ مايو 2010

أن  أيار  مايو/   13 يوم  نيستريينكو  أندريه  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  الرسمي  الناطق  أعلن 
موسكو ال تعتب حركة “حامس” منظمة ذات طابع مصطنع بل تعتبها حركة تعتمد عىل ثقة جزء 

كبري من السكان الفلسطينيني بها وتعاطفهم معها. 

وجاء يف بيان لنيستريينكو أنه “من املعروف أن حامس نالت غالبية أصوات الناخبني يف االنتخابات 
البملانية التي جرت عىل األرايض الفلسطينية عام 2006 والتي اعتبها املجتمع الدويل نزيهة وعادلة”. 

وشدد املسؤول الرويس عىل أن “االتصاالت بيننا وبني هذه الحركة تجري بشكل منتظم. كام من 
تجري  األوسط  الرشق  يف  للتسوية  الدوليني  الوسطاء  رباعي  يف  األعضاء  األطراف  بقية  أن  املعروف 

اتصاالت مع حامس بشكل أو بآخر، غري أنها ألسباب غري مفهومة تخجل من االعرتاف بذلك علناً”. 

الرئيس  أجراه  الذي  اللقاء  إزاء  ارتياحها  عدم  إرسائيل  إعالن  أعقاب  يف  الترصيحات  هذه  تأيت 
الرويس دميرتي مدفيديف يف دمشق مع رئيس املكتب السيايس لحركة حامس خالد مشعل. 

اللقاء.  هذا  جراء  من  العميقة  أملها  خيبة  عن  رسمياً  أيار  مايو/   12 يوم  إرسائيل  أعربت  فقد 
“منظمة  أن حامس  اإلرسائيلية  الخارجية  وزارة  من  بيان صدر  عن  نقالً  اإلرسائيلية  اإلذاعة  وذكرت 
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بينهم قادمون  العديد من املواطنني اإلرسائيليني  أياديها بدماء  الكلمة، تلطخت  إرهابية بكل معنى 
جدد من روسيا وسائر دول االتحاد السوفيايت سابقاً”.

وتابع البيان “ليس هناك أي فرق بني قادة حامس وكبري اإلرهابيني الشيشان شاميل باساييف، كام 
إن إرسائيل تشعر بخيبة أمل ال سيام يف ضوء تأييدها للجهود التي تقوم بها السلطات الروسية لقطع 

دابر اإلرهاب وخاصة املنطلق من الشيشان”.

وثيقة رقم 108:

بيان اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة، واللجنة الوطنية العليا 
إلحياء ذكرى النكبة الـ 10862

15 أيار/ مايو 2010

اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة

اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة

النكبة ليست ذكرى؛ النكبة مستمرة

يا جامهري شعبنا املناضلة يف الشتات ويف كل فلسطني، يا من تقبضون عىل جمر الحقوق بعزم 
وثبات، يا أحرار العامل، ويا حامة حقوق اإلنسان،

وخطرية،  ومعقدة  دقيقة  سياسية  مرحلة  يف  الفلسطينية  للنكبة  والستون  الثانية  الذكرى  تأيت 
تتطلب قراءة الواقع بدقة كام هو، دون مجاملة للذات أو تجميل، ألن القراءة الواضحة واملوضوعية 
تشكل الخطوة األوىل نحو التغيري املنشود. إن إرسائيل اليوم كمرشوع استعامري – وال نكتفي بالقول 
واالستعامرية  العنرصية  وقوانينها  بسياساتها  املجاهرة  إىل حد  – وصلت  الحالية إلرسائيل  الحكومة 
والعدوانية دون أن تعري العامل أدىن التفات. وإن دول وأطراف الرباعية، ويف املقدمة منها الواليات 
املتحدة ومن خلفها األمم املتحدة بلغت من العجز و/أو التواطؤ حداً غري مسبوق. يف حني مل ترتاجع 
مستوى  بلغت  بل  وحسب؛  العاملي،  والتواطؤ  اإلرسائيلية،  االنتهاكات  حيال  العربية  الدول  مواقف 
اإلعالن رصاحة عن اإلذعان لألمر الواقع وللضغط األمرييك، تحت شعار إعطاء مسرية السالم والجهود 
املبذولة فرصة أخرى. أما منظمة التحرير الفلسطينية، املمثل الرشعي الوحيد للشعب الفلسطيني، 
يف  ُيستدعى  فاعل  غري  هيكاًل  الفلسطينية  السلطة  بناء  مرشوع  عىل  الرتكيز  ظل  يف  أمست  فقد 
الخطابات، أو لتمرير موقف ما، أو لتبير تراجع ما. إن أية محاولة لتجميل الواقع أو املعطيات لن 
تكون أكرث من ذر للرماد يف العيون، أو محاولة جديدة لدفن الرأس بالرمل عىل أمل حدوث تغيري ما.

إن رصداً موضوعياً ملا جرى خالل العام املنرصم وبدون خداع للذات يكشف أن إرسائيل، دولة 
وإبراز  ذاتها  تجسيد  عىل  فعلياً  عملت  العدواين،  واالحتالل  العنرصي،  والفصل  اإلحاليل،  االستعامر 
عنرصيتها من جهة، وجعلت اآلخرين جميعاً وبال استثناء يراوحون يف مكانهم من جهة ثانية. وبنظرة 
رسيعة يتبني أن املواقف الدولية، والعربية والفلسطينية أيضاً تراوحت بني العتب واإلدانة، أو التمني 
عىل إرسائيل ورجائها، أو انتظار تبدل ائتالفها الحكومي وحدوث معجزة ما. فكام وقف العامل متواطئاً 


