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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 
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أو عاجزاً أمام الحرب العدوانية عىل قطاع غزة، ال يزال متواطئاً وعاجزاً أمام الحصار املفروض عليه 
منذ أكرث من ثالث سنوات.

ففي الوقت الذي عجزت فيه الواليات املتحدة ورئيسها املهلل له وبه عن إلزام إرسائيل بتجميد 
االستيطاين يف  نشاطها  إرسائيل من  ولفرتة محدودة، ضاعفت  بتجميده جزئياً  أو  االستيطان عموماً، 
إفراغها  إىل  تهدف  ومكثفة  سافرة  لحملة  تتعرض  التي  القدس  يف  فلسطني خصوصاً  أرجاء  مختلف 
من سكانها، وتغيري هويتها الحضارية. ويف الوقت الذي ال يزال الجانبان العريب والفلسطيني يتغنيان 
التي  العنرصية  القوانني  من  مزيد  ترشيع  عىل  اإلرسائييل  الكنيست  تعمل  العربية،  السالم  مببادرة 
إىل القضاء عىل أي أمل يف قيام دولة فلسطينية حتى عىل أقل من 44% من  تهدف وتؤدي عملياً 
الالجئني،  أمالك  إىل خصخصة  الهادف  إرسائيل  أرايض  إدارة  قانون  تعديل  من  فبدءاً   .1967 حدود 
إىل قانون قسم الوالء إلرسائيل، مروراً بقانون تجريم فعاليات النكبة، ومروراً بتعديل وتفعيل األمر 
واملعامل  املقدسات  مبراسيم ضم  انتهاء  وليس  التسلل،  منع  بقانون  املسمى   )1650( رقم  العسكري 
األثرية الفلسطينية إىل الرتاث اليهودي. إىل جانب كل هذا، تواظب إرسائيل عىل منهجية فرض األمر 
الواقع. ورغم التأييد الشعبي العارم للموقف الفلسطيني القايض برفض الرجوع إىل طاولة املفاوضات 
إال بالوقف الشامل لالستيطان يف األرض املحتلة عام 1967 مبا فيها القدس، يرتاجع املوقف يف وقت 
العدمية.  العامة  العالقات  ملفاوضات  الذي صار غطاء  العريب،  اإلجامع  تحت مسمى وغطاء  قيايس 
والسؤال ما جدوى املفاوضات غري املبارشة برعاية حليف إرسائيل وراعيتها الواليات املتحدة يف حني 
وهل  مفاوضات؟  هكذا  إليها  ستفيض  نتيجة  أية  الرباعية؟  برعاية  املبارشة  املفاوضات  فيه  تنفع  مل 

املطلوب أن نخرج بعد مهلة الشهور األربع لنقول كام يف كل مرة مل تستجب إرسائيل؟!

إننا يف اللجنة الوطنية العليا إلحياء ذكرى النكبة/ اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة 
أن  نرى  االستفحال،  يف  اآلخذ  الفلسطيني  االنقسام  استمرار  ظل  ويف  الراهنة،  املعطيات  ضوء  ويف 
حقوقنا  لصون  بجد  العمل  وشعبية،  أهلية  ومؤسسات  وقيادة،  قوى،  جميعاً،  منا  تتطلب  املرحلة 
قاعدة  عىل  الوطنية  وحدته  واستعادة  شعبنا،  وتعزيز صمود  املستقل،  الفلسطيني  الوطني  وقرارنا 
القدس.  وعاصمتها  املستقلة  والدولة  املصري  وتقرير  الديار  إىل  العود  يف  الوطنية  بالحقوق  التمسك 

وعليه، فإننا ندعو إىل:

تعليق بدء أية مفاوضات سواء كانت مبارشة و/أو غري مبارشة عىل:  –1

االلتفافية،  الطرق  وشق  الجدار  بناء  وقف  ذلك  يف  مبا  والتهويد،  لالستيطان  الشامل  الوقف   –
ومشاريع األنفاق والقطار الواصل بني املستوطنات والقدس،

إلغاء كل الترشيعات و/أو مشاريع القوانني اإلرسائيلية العنرصية التي متس الشعب الفلسطيني،   –
و/أو ممتلكاته، أو هويته الحضارية وتراثه،

إطالق رساح جميع األرسى الفلسطينيني بال استثناء،  –

إنهاء حالة الترشذم واالنقسام الداخيل بأرسع ما يكن ويكون ذلك من خالل:  –2

إطالق رساح كافة املعتقلني السياسيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة ووقف حمالت التحريض   –
والتشهري، واملناكفات اإلعالمية،
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توقيع وثيقة املصالحة الوطنية )الورقة املرصية(،  –

املبارشة يف إعادة بناء كافة مؤسسات وأطر م ت ف مبا يضمن تفعيل هذه املؤسسات ورشعية   –
ومصداقية التمثيل لكل القوى السياسية الوطنية،

واالقتصادية  االجتامعية  املدنية:  الشؤون  إدارة  عىل  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  دور  قرص   –
والخدمية دون السياسية؛ يك ال تصبح السلطة ومؤسساتها مثار نزاع داخيل، ولتجنب تعريض 
القرار الفلسطيني يف هذه املرحلة املصريية ملزيد من الضغط واالبتزاز، ولضامن وحدانية ورشعية 

التمثيل لـ)م ت ف( يف كل املحافل الدولية،

دعم وتعزيز املقاومة الشعبية بكافة أشكالها دون ربط ذلك مبدى رضا إرسائيل والدول املانحة،  –3

الترسيع يف وضع قانون انتخاب اللجان الشعبية يف املخيامت الفلسطينية وتجمعات الالجئني يف   –4
كافة مواقعهم يف فلسطني والشتات، وتنظيم االنتخابات مبا يضمن محتواها الوطني ومرجعيتها 

لـ م ت ف وعدم تبعيتها للسلطة الفلسطينية وألجندة املانحني،

الوقوف بحزم أمام محاوالت شطب األنروا كهيئة دولية مكلفة بتوفري املساعدة اإلنسانية لالجئني   –5
الفلسطينيني، وتنظيم العمل الرسمي الشعبي واملؤسسايت مبا يكفل وقف سياسية تقليص الخدمات 

املقدمة؛ هذه السياسية الناشئة أصالً عن تنصل الدول من التزاماتها حيال الالجئني واألنروا.

تكثيف العمل مع ويف الهيئات واملؤسسات الدولية واألوساط الشعبية العاملية عب:  –6

أن متتثل  إىل  العقوبات عليها  منها، فرض  االستثامرات  تعزيز حملة مقاطعة إرسائيل وسحب   –
للقانون الدويل والقرارات ذات الصلة،

تكثيف العمل عىل محاسبة ومقاضاة إرسائيل ومرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد اإلنسانية   –
وذلك عب مواصلة التقدم بشكاوى للقضاء الوطني للدول، والقضاء العاملي.

تحشيد املؤسسات والدول للحيلولة دون قبول إرسائيل كعضو يف املنظامت واملؤسسات الدولية   –
واإلقليمية وإلنهاء التعاقدات التجارية فيام بني إرسائيل والدول وخصوصاً تلك املتعلقة بتجارة 

األسلحة.

أنشطة،  املتورطني يف هكذا  األشخاص  التطبيع واملؤسسات و/أو  أشكال  كافة  وقف وإدانة ونبذ   –7
سواء كانت تتم يف داخل فلسطني، أو عىل املستوى الدويل.

يا جامهري شعبنا، يا أحرار العامل،

إذا كان حل الرصاع املستمر منذ 62 عاماً يكون بتحقيق السالم بني األطراف، فإن تطبيق القانون 
دائم.  القرار 194 هي أسس أي سالم  والعدالة ويف مقدمتها  الصلة  الدولية ذات  والقرارات  الدويل 
وإن السالم الدائم املنشود ال يكون إال بجب كل األرضار التي لحقت بالشعب الفلسطيني منذ نكبة 
العودة إىل ديارهم األصلية، واستعادة  الفلسطينيني من  الالجئني واملهجرين  عام 1948، أي بتمكني 
ممتلكاتهم، وتعويضهم حسب نصوص القرار 194، وبتمكني الشعب الفلسطيني من مامرسة حقه يف 

تقرير املصري، ويف بناء دولته املستقلة كاملة السيادة.
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املجد للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية لألرسى،
عاشت م ت ف املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني،

ومعاً وسوياً حتى العودة إىل الديار األصلية، وفلسطني حرة ديقراطية.

وثيقة رقم 109:

فلسطني  لتحرير  الدميوقراطية  للجبهة  السيايس  املكتب  عضو  مع  مقابلة 
قيس عبد الكريم حول استئناف املفاوضات109

16 أيار/ مايو 2010

أجرى املقابلة محمد الشعيبي، رام الله 

للموافقة  الرافضة  األصوات  تعايل  بعد  املبارشة  املفاوضات غري  إجراء  املوافقة عىل  س: كيف متت 
عىل الرشوع مبثل هذه املفاوضات، كيف متت املوافقة وهل لك أن تطلعنا ]عىل[ كواليس اتخاذ 

القرار؟ 

وإمنا  جديداً،  ليس  الواقع  يف  األمريكية  الوساطة  عب  مبارشة  غري  مفاوضات  إجراء  عىل  املوافقة  ج: 
هي أنجزت منذ شهر ونصف يف مطلع الشهر املايض )مارس( مبوافقة أغلبية طفيفة من اللجنة 
القرار باملوافقة عىل هذه الصيغة  الفلسطينية، ويف ذلك الحني اتخذ  التحرير  التنفيذية ملنظمة 
األمريكية،  اإلدارة  ذلك  مبا يف  الجميع  فوجئ  القرار  تطبيق  البدء يف  قبل  ولكن  املفاوضات،  من 
إعالن إرسائيل عن بناء 1600 وحدة استيطانية يف مستوطنة رمات شلومو بالقدس الرشقية، وكان 
هذا سبباً يف تعطيل تنفيذ قرار الرشوع باملفاوضات غري املبارشة. ويف حينها الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس أخب املبعوث األمرييك للرشق األوسط جورج ميتشل، أنه بالكاد استطاع أن يحصل 

عىل أغلبية طفيفة من اللجنة التنفيذية يف منظمة التحرير، من أجل هذا القرار. 

قدماً  ييض  أن  مازن  أبو  الرئيس  يستطيع  ال  اإلرسائيلية  واملامرسات  الترصفات  ضوء  يف  ولكن 
البناء من الجانب  البناء ويلغي مرشوع  القرار، ما دام مل يتم الرتاجع عن عملية  يف تنفيذ هذا 
بهذا  اإلرسائيليني  مع  والبحث  تواصل  عىل  كانت  األمريكية  واإلدارة  الحني  ذلك  منذ  اإلرسائييل، 

الشأن. 

س: كيف ستجري املفاوضات غري املبارشة يف ظل الكشف اليومي عن املخططات االستيطانية، وهل 
من إجراءات تحدد أو تلزم اإلرسائيليني بوقف املامرسات واالنتهاكات غري الرشعية؟ 

ج: يف األيام األخرية تم إبالغ القيادة الفلسطينية بالنقاط التالية: 

أوالً: اإلرسائيليون تعهدوا لألمريكان بأن البناء يف مستوطنة رمات شلولو بالقدس، لن يبدأ طيلة 
الفرتة املحددة للمفاوضات، وهي فرتة الـ 24 شهراً. 

استفزازية  بخطوات  يقوم  طرف  أي  ضد  إجراءات  باتخاذ  ستلتزم  املتحدة  الواليات  إن  ثانياً: 
جديدة  إرسائيلية  عطاءات  أي  طرح  يشمل  االلتزام  وهذا  التفاوضية،  العملية  ملصداقية  تيسء 

يف رشقي القدس. 


