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وثيقة رقم 67:

من  فيه  تتربأ  فتح،  لحركة  العسكري  الجناح  األقىص،  شهداء  كتائب  بيان 
العميلني املشتبه بضلوعهام يف عملية اغتيال محمود املبحوح67

24 شباط/ فباير 2010

بأنهام  وصفتهم  ممن  براءتها  “فتح”  لحركة  العسكرية  الذراع  األقىص”  شهداء  “كتائب  أعلنت 

“العميالن أحمد أبو حسنني وأنور شحيب” املشتبه مبشاركتهام يف اغتيال القيادي يف حركة “حامس” 

محمود املبحوح يف ديب يف 20 الشهر املايض.

وأفادت “كتائب شهداء األقىص” يف بيان صحايف أمس: “ليس منا من يتاجر بالعقارات املسيحية 

واإلسالمية”، يف إشارة إىل االتهامات التي وجهها الضابط يف االستخبارات الفلسطينية املحامي فهمي 

شبانة التميمي ملسؤولني من حركة “فتح” يتبوأون مناصب عليا يف السلطة الفلسطينية.

أحمد  الحقريين  العميلني  نتبأ من  فإننا  أبناء شعبنا، ومن هنا  يغتال  منا من  “ليس  وأضافت: 

أبو حسنني وأنور شحيب اللذين شاركا يف عملية اغتيال الشهيد املبحوح”. واعتبت أنه “عىل رغم كل 

الخالفات السياسية مع حركة حامس، إال أن اغتياله )املبحوح( جرية حقرية، والتعاون مع االحتالل 

جرية أكب”.

وطالبت قيادة حركة “فتح” بـ“إعالن الباءة من هذين العميلني الحقريين وكل من يقف وراءهام 

مهام كانت صفته أو مكانته”. كام دعت حركة “حامس” إىل “الكف عن نسب هذين العميلني إىل 

حركة فتح، ألنها ال يرشفها أن ينتسب إليها العمالء وتجار الدم وسامرسة املقدسات”.

وثيقة رقم 68:

اإليراين  ونظريه  األسد  بشار  السوري  للرئيس  مشرتك  صحفي  مؤمتر 
محمود أحمدي نجاد يؤكدان استعدادهام ملواجهة أي عدوان إرسائييل68 

]مقتطفات[

25 شباط/ فباير 2010

).....(

وأضاف الرئيس األسد.. “لذلك أردنا أن يكون هذا اليوم االحتفايل أيضاً فيه إنجاز، وكان توقيع 

التواصل  املزيد من  إىل  االتفاقية ستؤدي  وإيران، وهذه  الدخول بني سورية  تأشريات  إلغاء  اتفاقية 

تبقى  أن  العالقة ال يكن  واإليراين، ألن  السوري  الشعبني  بني  املشرتكة  املصالح  تكريس  واملزيد من 

تبقى  أن  يكن  ال  االقتصادي  الجانب  عن  نتحدث  وعندما  السيايس،  الجانب  عىل  مقترصة  لعقود 

مقترصة عىل املشاريع والرشكات الكبى”.
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وتابع الرئيس األسد.. “إن العالقة الحقيقية بني بلدين وشعبني تبدأ من الفرد ومن القاعدة باتجاه 

تعزيز  إىل  االتجاه وستؤدي  بهذا  العالقات  االتفاقية ستدفع  أن هذه  وأعتقد  العكس.  وليس  القمة 

العالقات عىل كل املستويات ويف كل القطاعات من دون استثناء”.

).....(

الداعم والحاسم لسورية تجاه  للرئيس أحمدي نجاد عىل موقفه  الرئيس األسد عن شكره  وعب 

التهديدات اإلرسائيلية األخرية مضيفاً أن “هذا ليس غريباً عىل إيران ولكن بنفس الوقت نؤكد لكم أنه 

لن يؤثر عىل املواقف السورية وال عىل سياسة سورية املبنية عىل مبادئ وأسس ثابتة ومعلنة ومعروفة.. 

وأريد أن أعب عن سعاديت الكبرية مبشاركة الرئيس أحمدي نجاد لنا اليوم بهذا االحتفال خالل صالة 

الظهر ألنه سيعطي رسالة عن وحدتنا كمسلمني يف مقابل محاوالت التفتيت التي نتعرض لها من أجل 

تحويلنا إىل مجرد قبائل متناحرة ومتنافرة وخاصة يف ظل ظروف نسمع فيها عن مصطلحات ليست 

إال مصطلحات تفريقية تدمريية لإلسالم وللمسلمني وليست جزءاً من الدين اإلسالمي وال من ثقافتنا 

كمجتمعات إسالمية عىل امتداد الساحة اإلسالمية الكبرية من رشق آسيا حتى غرب وشامل إفريقيا. 

أشخاص جاهلون  هناك  مجتمع  كل  ألنه يف  التوحيدية رضورية جداً  الرسائل  أن هذه  أعتقد  لذلك 

يلتقطون هذه املصطلحات ويسوقونها وهم ال يعرفون أن ما سمي الرشق األوسط الجديد وما طرح 

من مشاريع لتقسيم املنطقة لن يبدأ من الخرائط ولن يبدأ من الحدود بل سيبدأ من العقول ومن 

القلوب؛ والحقاً بعد أن تكتمل هذه الخرائط يف قلوبنا وعقولنا سوف يقومون بعملية إسقاط لها عىل 

الخرائط وعىل األرض”.

)....(

ورداً عىل سؤال حول التهديدات اإلرسائيلية األخرية قال الرئيس األسد.. “إن هذه التهديدات مل 

تأت من حالة منعزلة، وال يجب أن ننظر إليها كحالة منعزلة، بل علينا أن ننظر إليها يف سياق التاريخ 

اإلرسائييل املبني عىل الغدر والعدوان واالحتالل والتوسع والهيمنة، ولكن من الخطأ بنفس الوقت 

أن نقيم هذه الحالة من خالل الترصيحات أو االحتامالت، والترصيحات ال تعني أن إرسائيل ستقوم 

بعدوان، وعدم الترصيح اإلرسائييل ال يعني أن إرسائيل لن تقوم بعدوان”.

وأضاف الرئيس األسد.. “نحن نفرتض بأننا باألساس أمام كيان رمبا يقوم بعمل عدواين يف أي وقت، 

طاملا أن تاريخه هو تاريخ مبني عىل العدوان. وبغض النظر عن هذه الترصيحات نحن نقوم دامئاً 

بتحضري أنفسنا لعدوان إرسائييل سواء كان صغرياً أم كبرياً؛ أما إذا أردنا أن ننظر إىل هذه الترصيحات 

الخضوع  باتجاه  تدفعه  ليك  املنطقة،  يف  املقاوم  وللتيار  لسورية  رسالة  رسالتان،  فيها  تكون  فرمبا 

اإلحباطات  من  سلسلة  بعد  معنوياته  رفع  أجل  من  اإلرسائييل  للداخل  رسالة  رمبا  وفيها  والخنوع، 

والهزائم التي منيت بها إرسائيل. لذلك فإن ردة فعلنا لن تكون مبنية عىل الترصيحات مبقدار ما هي 

مبنية عىل رؤيتنا ونظرتنا إلرسائيل؛ والجواب البديهي علينا أن نكون مستعدين يف كل وقت ويف كل 

لحظة ألي عدوان إرسائييل قد يتم ألي سبب وتحت أي مبر”.

)....(
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إىل  وصلوا  وحامتهم  الصهاينة  “إن   ).....( نجاد..  أحمدي  محمود  اإليراين  الرئيس  قال  بدوره 
طريق مسدود والوقت ييض ملصلحة شعوب املنطقة وضد األعداء والوقت ير لغري مصلحة املحتلني 
الصهاينة؛ فهم وصلوا إىل طريق مسدود وما يقومون به ومامرساتهم وضغوطهم وتهديداتهم عىل 

الشعب الفلسطيني كلها ناجمة عن ضعفهم”.

وأضاف الرئيس أحمدي نجاد.. “إن األخبار واألنباء تقول إنهم يكررون أخطاء املايض ونعلم أنا 
والرئيس األسد، والشعبان السوري واإليراين يعلامن وشعوب املنطقة تعلم إذا أراد الكيان الصهيوين أن 
يكرر أخطاء املايض مرة أخرى فهذا يعني موته املحتوم؛ فهذه املرة كل شعوب املنطقة ويف مقدمتهم 

سورية وإيران ولبنان والعراق وجميع الشعوب سيقفون يف وجه هذا الكيان”.

جانب  إىل  اإليراين  الشعب  أن  يعلم  أن  العامل  عىل  يجب  “إنه  نجاد  أحمدي  الرئيس  وقال 
الحكومة والشعب يف سورية واملقاومة الفلسطينية وقد أشار الرئيس األسد بشكل جميل إىل أنهم 
لهم  األمنية دفنت. وأقول  واليوم هذه  الصهاينة  الكبري تحت هيمنة  األوسط  الرشق  يتمنون  كانوا 
إن الرشق األوسط الجديد هو يف طور التحول”.. داعياً الصهاينة إىل العودة لرشدهم وأن “يعرتفوا 
بحقوق شعوب املنطقة ويحرتموا شعوبها وأن يعلموا إذا ساروا يف املسار الخاطئ للاميض فال مكان 

لهم يف منطقتنا”.

).....(

وثيقة رقم 69:

وثيقة أعدها صائب عريقات يطرح فيها عدة طرق للمقاومة الال عنفية يف 
ضوء استمرار تعرث عملية السالم يف الرشق األوسط69 ]مقتطفات[

27 شباط/ فباير 2010

).....(

أواًل: املقدمة:

الهدف من هذه الورقة هو تحديد الرؤية للمستقبل. فعىل ضوء توقف عملية السالم وتراجع 
إدارة الرئيس األمرييك أوباما عن مواقفها املعلنة بشأن وقف االستيطان، ومرجعيات عملية السالم، 
واستناداً إلرصار الحكومة اإلرسائيلية برئاسة بنينامني نتناياهو عىل رفض استئناف مفاوضات الوضع 
النهايئ من النقطة التي توقفت عندها يف ديسمب 2008. ورفض تنفيذ أي من التزامات املرحلة األوىل 
املرسوم  ورفض  املرصية،  الوثيقة  وتوقيع  املصالحة  رفض  عىل  حامس  وإرصار  الطريق.  خارطة  من 

الرئايس بالعودة إىل صناديق االقرتاع إلجراء انتخابات رئاسية وترشيعية. 

ومع استمرار سياسة التجاذب واملحاور يف الدول العربية واإلقليمية، )إيران وتركيا(، وما يتهدد 
املنطقة من مخاطر حقيقية تشمل انهيارات واحتامالت حروب جديدة.

وأمام ما يتم من تفاهامت وصفقات بني روسيا وأمريكا، والصني وأمريكا، ونظراً لعدم متكن دول 
الرغبة  وعدم  اإلرسائييل   – العريب  الرصاع  تجاه  واحدة  سياسة خارجية  اعتامد  من  األورويب  االتحاد 


