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تعتب  التي  القدس  قضية  األهمية، وهي  غاية  يف  قضية  تشمل  الفلسطينية  القضية  “أن  وأعلن 
تخص  وإمنا  وحدهم  الفلسطينيني  تخص  ال  القدس  قضية  فإن  السبب  ولهذا  األوىل،  املسلمني  قبلة 
العرب واملسلمني جميعاً، ونحن نتابع عن كثب األحداث يف القدس، وقمنا بإرسال فرق تقنية ملراقبة 

األحداث هناك”.

وقال: “هناك هدوء يف قطاع غزة وأعتقد أن ذلك يشكل خطراً، واألحداث التي وقعت يف غزة 
الفلسطيني. لكن الحصار عىل غزة  العام املايض أدت إىل تعاطف الشعب الرتيك مع غزة والشعب 
هناك  كان  املايض  العام  يف  طوياًل.  سيستمر  هذا  أن  أعتقد  وال  مستمرة،  اإلنسانية  واملأساة  يستمر 

هدوء وبعد ذلك الهدوء وقعت تلك األحداث والحرب عىل القطاع”.

ولفت إىل أن “من غري املمكن أن ننتظر من الناس تحت االحتالل أن يبقوا هادئني وصامتني، ولهذا 
السبب يجب أن تكون األولويات رفع الحصار اإلرسائييل عن قطاع غزة وأن تعود الحياة إىل طبيعتها”.

ويف شأن املامرسات اإلرسائيلية يف القدس وحديث رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن 
“كل يشء  قال غول:  الدينية،  األماكن  االعتداءات عىل  استمرار  دينية يف حال  وقوع حرب  إمكانية 
ممكن ولهذا ال يجوز االستخفاف باألمور. قبل عام مل نكن نتصور أن نعيش األحداث التي وقعت يف 
غزة وأن يجرح ويقتل األطفال واألبرياء، إن املس باألماكن املقدسة أمر خطري جداً ولهذا يجب أن 
تتوقف كل التجاوزات واالعتداءات والحفريات املستمرة يف املناطق املقدسة ويجب أن يتوقف طرد 
وتهجري السكان من منازلهم يف القدس. إذا ما حدث أي انهيار يف ظل استمرار الحفريات فإن هذا 

سيثري املشاعر يف العامل أجمع ولهذا يجب االبتعاد عن هذه األمور الخطرية”.

“إن  وأضاف  واإلسالمي”.  العريب  العامل  يف  بانقسام  يتسبب  الفلسطيني  االنقسام  “أن  واعتب 
الفلسطينيني من بني كل الدول العربية لهم تركيبة ديوقراطية ويعملون مبفهوم الديوقراطية ونسبة 
املثقفني واملتعلمني عالية، فإذا ما كانت اتجاهات وآراء مختلفة بني الفلسطينيني فال يجب أن تخرج 

إىل الخارج”.

وثيقة رقم 75:

بيان اللجنة الوزارية ملبادرة السالم العربية حول االستيطان اإلرسائييل يف 
الضفة الغربية75
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إذ تذكر مبا جاء يف بيان اللجنة الوزارية ملبادرة السالم العربية يوم 2010/3/2 من أن املباحثات   –
غري املبارشة املقرتحة من جانب الواليات املتحدة لن تثمر يف فراغ متلؤه اإلجراءات اإلرسائيلية غري 
املرشوعة يف األرايض الفلسطينية املحتلة، ومن أن ما جاء يف البيان بخصوص استئناف املباحثات 
أكد يف الوقت نفسه اإلجامع العريب عىل عدم االقتناع بجدية الجانب اإلرسائييل يف تحقيق السالم 

العادل.

وإذ تذكر أيضاً بأن البيان املشار إليه صدر يف ضوء تأكيدات أمريكية وجهت إىل رئيس السلطة   –
الوطنية الفلسطينية بشأن دور أمرييك فاعل إزاء اإلجراءات األحادية ورضورة وقفها.
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وإذ ترحب باملواقف التي صدرت من نائب الرئيس األمرييك واألمني العام لألمم املتحدة والرئاسة   –
البيانات  إىل  باإلضافة  األوروبية،  للدبلوماسية  العليا  املمثلية  ومن  األورويب  لالتحاد  اإلسبانية 
الفرنسية والرنويجية والدمناركية، ومن املؤمتر اإلسالمي، وكذلك من العديد من املنظامت والدول، 
تعتب أن هذه اإلدانات – عىل أهميتها – أصبحت ال تكفي، وال بد أن تقرتن بإجراءات واضحة 
املستوطنات  بشأن  اإلرسائيلية  الحكومة  إعالن  بعد  القائم  الخطري  املوقف  تعالج  ومحددة حتى 
التي تعلن وتقوم ببنائها يف األرايض الفلسطينية مبا فيها القدس الرشقية املحتلة، وتطالب بالعمل 
الدويل املشرتك واملنسق والعاجل لوقف كافة اإلجراءات التي تجرى يف األرايض الفلسطينية املحتلة، 

وإلغاء القرارات اإلرسائيلية املشار إليها.

ويف هذا اإلطار خلصت اللجنة إىل ما ييل:

تعب اللجنة عن موقفها الحاسم بأن اإلجراءات واإلعالنات اإلرسائيلية الخاصة ببناء وحدات سكنية   –1
جديدة و/أو مستوطنات يف األرايض الفلسطينية املحتلة مبا يف ذلك بالقدس الرشقية، تعتب قراراً 
أية محاوالت جدية،  الدخول يف  استعداد إرسائيل  وبعدم  السالم،  برفض جهود  واضحاً  إرسائيلياً 
وتطالب اللجنة بوقفها وقفاً كاماًل قبل أي حديث عن مفاوضات غري مبارشة أو مبارشة، مع الربط 

الكامل بني هذين األمرين.

وإذ يرفض الجانب العريب هذه الرسالة اإلرسائيلية امُلغرقة يف السلبية، ترى اللجنة أنه يف حالة عدم   –2
وقف اإلجراءات اإلرسائيلية التي تعمل عىل تغيري الرتكيبة السكانية والتشكيل الجغرايف لألرايض 
مئات  ببناء  الخاصة  اإلعالنات  فورياً، وعدم سحب  الرشقية  القدس  فيها  مبا  املحتلة  الفلسطينية 

املستوطنات يف القدس املحتلة، تخلص اللجنة إىل أن املباحثات املقرتحة تعتب غري ذات موضوع.

اتخاذ الرتتيبات الالزمة لعقد اجتامع للجنة عىل مستوى وزراء الخارجية التخاذ الخطوات الالزمة   –3
يف ضوء األحداث الجارية واملتوقعة.

تقرر اللجنة أنها يف حالة انعقاد دائم ملتابعة املوقف واإلعداد لالجتامع الوزاري املشار إليه.  –4

وثيقة رقم 76:

مقابلة مع موىس أبو مرزوق حول العالقة مع حركة فتح، وحول الواليات 
املتحدة األمريكية، وحول قضية اغتيال محمود املبحوح76 ]مقتطفات[ 
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أجرى املقابلة شاكر الجوهري، دمشق

).....(

س: هل للضغوط األمريكية عىل “فتح” والسلطة دور يف جعل السلطة ورئيس السلطة يقران الورقة 
املرصية كام هي، يف صيغتها غري التوافقية، كمخرج يعفيهم من املصالحة نزواًل عند االشرتاطات 

األمريكية واإلرسائيلية الرافضة لفكرة املصالحة الفلسطينية..؟!


