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وافقت  التي  األمن  مجلس  قرارات  رغم  االستيطان  وقف  ترفض  االحتالل  “سلطات  إن  وقال 
عليها الواليات املتحدة العام 1980 برضورة تفكيك املستوطنات وليس وقف االستيطان، إضافة إىل 
القرارات  العام عن مجلس األمن وينصان عىل بطالن كل  الصادرين يف نفس  القرارين 476 و468 

الصادرة حول القدس املحتلة”.

وتابع قائاًل “ليست هناك مرجعيات سياسية للمفاوضات، بينام ال تعرتف سلطات االحتالل بأي 
مرجعية أو رشط من هذه الرشوط، يف ظل التنسيق األمني بني السلطة وإرسائيل ووجود أجهزة أمنية 
يف الضفة الغربية يديرها جرناالت كدايتون سابقاً، فكيف لنا أن نصدق بأن إرسائيل تريد االنسحاب 

من األرايض املحتلة”.

ورأى أن “االحتالل اإلرسائييل مل يقدم شيئاً ومل يلتزم بأي تعهد أو رشط طيلة السنوات املمتدة منذ 
العام 1991، وما تخللها من مؤمترات واجتامعات واتفاقيات، ومنها خطة خريطة الطريق )2003( 
التي دمرها )الرئيس األمرييك األسبق جورج( بوش رغم تقديه لها يف إطار اللجنة الرباعية بعد احتالل 
العراق، وذلك من خالل رسالة الضامنات التي أرسلها لرئيس الوزراء اإلرسائييل السابق أرئيل شارون 
)العام 2004( حينام أقر فيها بأن حدود العام 1949 غري رشعية وأن مثة حقائق جديدة عىل األرض، 
وهي املستوطنات، وعدم وجود رشيك وعدم عودة الالجئني، مع حق الجانب اإلرسائييل يف الدفاع 
عن النفس، وكأننا قمنا باحتالل األرض ال هم، وذلك كله من دون أن تقل اللجنة الرباعية شيئاً رغم 

أنها تشكلت من أجل تنفيذ خريطة الطريق”.

ولفت إىل “مقرتحات أوملرت املعروفة باسم “الرف”، أي أن يتم االتفاق عىل إعالن مبادئ توضع 
عىل الرف ومن ثم يعاد إليها بعد فرتة من الزمن لطرحها لالستفتاء الشعبي ملعرفة طبيعة اإلجابات 

عليها، ولكننا فوجئنا بأن أوملرت ووزرائه يشنون العدوان الرشس عىل قطاع غزة 2009/2008”.

واعتب أن “نتائج املفاوضات املبارشة لن تكون بعيدة عن هذا املسار املمتد منذ مدريد 1991 
وأوسلو 1993، حيث مل يتم إحراز أي تقدم خالله”.

وثيقة رقم 182:

وجهاء  مع  إفطار  مأدبة  خالل  برييز  شمعون  اإلرسائييل  الرئيس  كلمة 
مسلمني182

17 آب/ أغسطس 2010

أفيشاي برفرمان – وزير شؤون األقليات،

الشيخ عبد الله منر درويش،

القايض عبد الحكيم سامرة،

صالح سليامن– القائم بأعامل رئيس مركز الحكم املحيل ورئيس املجلس املحيل البعينة – نجيدات، 

ساديت القضاة،
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األمئة، 

السفراء،

رؤساء البلديات، 

ممثيل العائالت الثكىل،

الوجهاء والحضور الكرام،

رمضان كريم وأهاًل وسهاًل بكم!

أشكركم عىل تكرمكم بتلبية دعويت وترشيف هذا املقر بحضوركم. 

وللرتاث  اإلسالمية  للعقيدة  وتقديرنا  احرتامنا  عميق  منطلق  من  هذه  اإلفطار  مأدبة  نقيم  إننا 
اإلسالمي العظيم. 

السلطات  ورؤساء  الجمهور  عن  وممثلني  والدينيني،  الروحيني  الزعامء  جانب  وإىل  العام  هذا   
املحلية، وجهنا الدعوة إىل رجال أعامل مسلمني، محامني، رؤساء جمعيات اجتامعية، شبان رواد يف 
متفوقني،  رجال رشطة  اإلرسائييل،  الدفاع  جيش  يف  ضباط  محارضين،  كبار،  أطباء  الشبيبة،  حركات 

نجوم كرة قدم، وممثلني عن عائالت عانت من الحروب.

يرسين أن أراكم هنا.

لنصيل ونعمل من أجل املساواة الحقيقية، املطلوبة من أجل تحقيق السالم الحقيقي. هذا هو 
واجب الحكومة وهذا هو حق جميع املواطنني. 

هذا العام أيضاً يأيت شهر رمضان يف التقويم السنوي الهجري خالل شهر أيلول يف التقويم السنوي 
العبي. 

إن الديانتني اليهودية واإلسالمية ال تبحثان فقط عن نور الشمس خالل النهار، وإمنا عن نور القمر 
الباهت خالل الليل أيضاً. فالنور مطلوب يف جميع األوضاع. والنور يرشق عىل كل إنسان. 

صفوف  توحيد  إىل  يدعو  وهو  الخمسة”،  اإلسالم  “أركان  من  واحد  هو  رمضان  شهر  صوم  إن 
املسلمني يف جميع أنحاء العامل من أجل خلق تجربة دينية عميقة. والصوم يبدأ قبل بزوغ الفجر، 

وينتهي حول املأدبة العربية العائلية واالجتامعية املشرتكة – أال وهي اإلفطار. 

التواضع وضبط  إنه فرصة إلظهار  الداخيل.  التأمل  تعاىل، وزمن  الله  التقرب من  هذا هو شهر 
النفس، لطلب الغفران والتكفري عن الذنوب، ومناسبة ألعامل الخري. 

ال شك أن تجربة الصوم تغرس يف اإلنسان الشعور بالنقاء والتطهر، التواضع والرهبة إزاء الخالق 
عز وجل. 

أشعر أن رمضان وأيلول يجتمعان هذا العام مرة أخرى، ليك يعرضا علينا – من مسلمني ويهود – أن 
نتحىل بصفات اإلصغاء والتسامح، وأن مند يداً إنسانية كل منا لآلخر، وأن نجري حساباً للنفس، وأن 
نصلح اإلجحاف، وأن نكفر عن الخطايا – وأن نفتح صفحة جديدة تقوم عىل االحرتام املتبادل، املساواة 

والصداقة والسالم.
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هذا هو األوان لتعزيز الجهود من أجل إحالل السالم، من منطلق املصالحة واالعرتاف املتبادل 
من قبل كل واحد من الشعبني بحق الشعب اآلخر بدولته، من منطلق عالقات حسن الجوار، االحرتام 

املتبادل والرشاكة االقتصادية والعلمية. 

العامل  تواجه  مثلام  تواجهنا،  التي  لألخطار  التصدي  أجل  إليه من  نحتاج  ما  أكرث  السالم هو  إن 
بأرسه، مثل خطر اإلرهاب، الجوع، وارتفاع حرارة الكرة األرضية. 

السالم  بدون  أنه  من  ومقتنع  واثق  لكني  املشاكل.  يحل جميع  السالم سوف  كان  إن  أعرف  ال 
سيكون من الصعب جداً حل حتى واحدة من هذه املشاكل.

أحس أننا نقرتب من الوصول إىل أعىل قمة ممكنة يف تاريخنا. 

صحيح أنه كلام صعدنا ألعىل أكرث، كلام قل األكسجني وأصبح التسلق أصعب. لكننا نقرتب أيضاً 
التدهور إىل  التي يف  يقابل األخطار  الصعود، سوف  الصعوبات يف  من غايتنا األساسية. ومن يخىش 
قبل  قبل جيلنا وال من  قبلنا. ال من  قبلكم وال من  الوراء. ال من  إىل  الرتاجع  علينا  أسفل. محظور 

أجيال أبنائنا. 

يف شهر رمضان يقوم مؤمنون مسلمون بأداء مناسك العمرة يف الديار الحجازية املقدسة. 

هذه مناسبة ليك نتمنى لجميع املعتمرين املسلمني من مواطني إرسائيل أن يسافروا ويعودوا 
بخري وسالمة وأمان. 

من  أخوانهم  إىل  الديني  والتآخي  السالم  ملؤها  بشائر  نوايا حسنة وحملة  رسل  يكونون  ليتهم 
املعتمرين من دول املنطقة والعامل بأرسه.

بعد نحو ثالثة أسابيع، ومع انتهاء شهر رمضان، ستجتمع العائالت املسلمة يف دولة إرسائيل، يف 
الرشق األوسط ويف أنحاء العامل من أجل االحتفال بعيد الفطر السعيد، وسوف يلهج لسان الجميع 

مبباركة: “كل عام وأنتم بخري”. 

يف نفس الوقت بالضبط، ستحتفل كل عائلة يهودية يف إرسائيل والعامل مبناسبة حلول عيد رأس 
السنة العبية، وسوف يبارك كل رجل رفيقه وكل امرأة رفيقتها بتهنئة “سنة مباركة”. 

عيد  املسلمني مبناسبة  الدولة  مواطني  كافة  إىل  وبواسطتكم  لكم،  وتبيكايت  تهاين  أقدم  أن  أود 
الفطر الوشيك. 

آمل أن نبلغ وضعاً تحظى فيه كل فتاة وفتى، من عرب ويهود، دروز وبدو بالثقافة األكاديية. 
السلطات  وتكنولوجياً. وأن تتمكن  اقتصادياً  علمياً  أو يهودية، مركزاً  بلدة، عربية  وأن يكون يف كل 
املحلية من مواجهة املشاكل عىل طريق تحقيق مساواة الفرص. وأن تسود الروح الطيبة بني البلدات. 

وأن يكون السالم الذي سيأيت، كام أمر الرب، سالم للجميع وبركة لجميع بني البرش.

من املحتمل وحتى نهاية شهر رمضان أن نكون يف وضع من املحادثات املبارشة ألجل السالم. لقد 
كانت هناك محادثات تكللت بالنجاح ومحادثات كان مصريها الفشل. هذا األمر يتوقف عىل الزعامء. 

لقد رأينا ما فعله السادات وامللك حسني. وما فعله بيغن ورابني.
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أعرف أن رئيس حكومة إرسائيل، بنيامني نتانياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، 
يريدان ذلك ويكنهام التقدم إىل األمام. إجراء مفاوضات بروح كرية وإرصار قوي. ألنه من املمكن 

التصول إىل سالم. 

أدعو الشعبني إىل منح الدعم للقامئني عىل إجراء املفاوضات. ألن الصعوبات سوف تكون موجودة. 
والتنازالت سوف تكون مطلوبة. والطريق سوف تكون مليئة باملطبات، لكن لنتجند كلنا، من جانبي 

الوادي، ونتيح لتيار جديد أن ينرش الخرضة يف حقل السالم. 

دعونا نهنىء بعضنا البعض ونتبارك كلنا ببكة الرسور والتجدد، اإلخاء والسالم واألخوة.

رمضان كريم للجميع – وهنيئاً لكم!

وثيقة رقم 183:

املتعلقة  الله  رام  يف  السلطة  قرارات  حول  الفلسطينية  الفصائل  بيان 
باملساجد183

18 آب/ أغسطس 2010

أكدت فصائل املامنعة واملقاومة الفلسطينية يف غزة، أن سلطة عباس يف رام الله أعلنت الحرب 
عىل العقيدة اإلسالمية، مشددة أن “هذه الحرب تأيت لصالح املغتصبني الصهاينة”.

وحذرت الفصائل خالل مؤمتر صحفي عقدته بغزة األربعاء )18–8(: “هذه الحرب تأيت يف محاولة 
يائسة لدفع الشباب الفلسطيني من املساجد إىل دور اللهو واملجون”، محذرة من خطورة تداعيات 
السلطة يف الضفة  الداخيل، محملة  الفلسطيني  الوضع  السلبية الخطرية عىل  هذا األمر وانعكاساته 

الغربية املسئولية الكاملة عن كل تداعياتها.

ودعت فصائل املامنعة الشعب الفلسطيني يف الضفة الغربية إىل رفض هذه اإلجراءات والتمرد 
األمني  والتعاون  الظلم  بتحدي “هذا  والخطباء  العلامء واألمئة  مناشدة  إليها،  االنصياع  عليها وعدم 

مهام كان الثمن”.

كام دعت األمة العربية واإلسالمية وأنظمتها إىل التحرك العاجل كل يف إطار واجباته ومسئولياته 
من أجل الضغط عىل هذه الحكومة يف رام الله ليك ترتاجع عام أسمته “جريتها التي تهدد بتفجري 

الساحة الفلسطينية الداخلية”.

رئيس  البيتاوي  حامد  والشيخ  الجواد  عبد  النارص  عبد  النائب  منع  قررت  عباس  سلطة  وكانت 
الكريم عب مكبات  القرآن  الضفة، كام منعت تالوة  الخطابة يف مساجد  رابطة علامء فلسطني من 

الصوت قبل الصلوات.

ركعات،   8 من  أكرث  بصالة  السامح  وعدم  الرتاويح  صالة  عقب  املساجد  إغالق  أيضاً  واشرتطت 
إضافة ملنع االعتكاف يف املساجد يف هذا الشهر الفضيل.


