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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.


