
44

2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

س: لكنهم ملزمون باالتفاق األمني وفق االتفاقات.. يعني خروج أو دخول أي مسؤول فلسطيني 
مبن فيهم أبو مازن يحتاج إىل تنسيق أمني مسبق مع الجانب اإلرسائييل..

مواجهة  يف  أمني  تنسيق  وهناك  أمنية.  تسهيالت  بشأن  أمنية  اتصاالت  هناك  أنواع..  التنسيق  ج: 
املقاومة وحفظ أمن إرسائيل وحفظ أمن املستوطنني. نحن نتحدث عن هذا الجانب من التنسيق 

األمني، وليس التنسيق بشأن تسهيالت خروج أو دخول أبو مازن أو غريه.

وثيقة رقم 8:

حول   1948 عام  املحتلة  الفلسطينية  األرايض  يف  اإلسالمية  الحركة  بيان 
القدس  عىل  اإلرسائيلية  واالعتداءات  غزة،  حصار  تجاه  املرصي  املوقف 

واملسجد األقىص8

7 كانون الثاين/ يناير 2010

هنا غزة:

باتت  الحرج والذي  املوقف  تـُدخل مرص نفسها إىل هذا  الكثريون ملاذا  نتساءل ويتساءل معنا 
ال تُحسد عليه، نسأل ويسأل كل مسلم وعريب وفلسطيني ملاذا تضع مرص نفسها يف صف االحتالل 
اإلرسائييل، فحق غزة عىل كل مسلم وعىل كل عريب وعىل كل فلسطيني بل وعىل كل حر وكل إنسان 

يف هذا الكون أن ينرصها حتى تكرس حصار الظلم عن نفسها وعن أهلها.

هنا القدس:

القدس الرشيف واألقىص  باتت مفضوحة تجاه  الخبيثة واللئيمة  النوايا اإلرسائيلية  أن  ال شك 
األخ  آخرهم  وكان  لألقىص مستمر  واملنارصين  الرشفاء  االستيطان مستمر وطرد  فمسلسل  املبارك 
ملدة  احتاليل  بأمر عسكري  إبعاده  تم  األقىص حيث  الناشط يف مؤسسة  فواز حسن  “أبو حمزة” 

املبارك. ستة أشهر عن املسجد األقىص 

للقدس  املنارصين  لكم فسنظل  بدا  ما  افعلوا  نقول بكل رصاحة ووضوح،  االحتاللية  للمؤسسة 
واألقىص فحقنا حتاًم سيزهق باطلكم طال الزمان أو قرص.

هنا الداخل:

إننا أوالً نستنكر الهجمة املنفلتة عىل عضو الكنيست طلب الصانع بعد االعتصام أمام حاجز إيرز 
فاملهاجمون هم من يحارصون غزة وبالطبع ال يروق لهم سامع صوت كل من ينادي بكرس الحصار، 
الصحفي  لنفسه  سمح  التي  صاحبها  عنق  إىل  واملردودة  واملنفلتة  الرعناء  البذاءات  أيضاً  ونستنكر 
وهو  السبب  لنفس  وذلك  زحالقة  جامل  د.  الكنيست  لعضو  يسمعها  أن  مرجليت”  “دان  املدعو 

مناهضتنا نحن أهل الداخل للحصار االحتاليل املجرم عىل أهلنا يف غزة.

نحن يف الحركة اإلسالمية وكام يعلم الجميع لسنا مع دخول الكنيست اإلرسائييل نهائياً، ولكننا 
يف نفس الوقت ضد اقرتاح حزب “يرسائيل بيتينو” الذي يطالب أعضاء الكنيست العرب بأداء يني 
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الوالء “إلرسائيل كدولة يهودية صهيونية وديقراطية”، ألننا نرى يف هذه الخطوة سعياً محموماً من 
التي  وأرضنا  وطننا  من  تهجرينا  ونحو  الفلسطيني  الداخل  وتهويد  نحو صهينة  اإلرسائيلية  املؤسسة 
ال نرىض بها بدياًل ِتَب األرض كلها، بل هي رسالة لئيمة مفادها، إما االعرتاف “بيهودية الدولة” وإما 

الرحيل ونحن نقول يف أرضنا باقون، يف بيوتنا باقون، هنا باقون.

إن قرار هدم العرشات من بيوت أهلنا وتنفيذ أوامر هدم أخرى يف العراقيب والطيبة وإصدار 
أوامر أخرى يف طول بالدنا وعرضها لهي سياسة كارثية متثل وتجسد مأساة أهلنا يف الداخل الفلسطيني 
التي باتت املؤسسة اإلرسائيلية تصادر أرضهم وتحرمهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى من إمكانية 

البناء املرخص وبالتايل تهدم البيت وترغم أهله عىل دفع حتى أجرة آالت الهدم.

املؤسسة اإلرسائيلية باتت تستهدفنا، صباح مساء، وبالتايل هذا التحدي املوضوع أمامنا جميعاً عىل 
أرضنا  وعن  أنفسنا  وعن  وجودنا  عن  دفاعاً  وجادة  متحدية  بقرارات  لنخرج  املتابعة  لجنة  طاولة 

وعن بيوتنا.

﴿َواللَُّه َغالٌِب َعىَل أَْمرِِه َولَِكنَّ أَْكرَثَ النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾

وثيقة رقم 9:

مقابلة مع رئيس دائرة شؤون املفاوضات يف منظمة التحرير الفلسطينية 
حركة  مع  واملصالحة  “إرسائيل”،  مع  املفاوضات  حول  عريقات  صائب 

حامس9 ]مقتطفات[

9 كانون الثاين/ يناير 2010

أجرى املقابلة عبد الله ربحي

).....(

تغري يف عقلية  أمريكية وهناك حديث مرصي عن  أفكار  س: هناك تحركات عربية ولقاءات هناك 
نتانياهو نحن نشعر أن هناك ما يعد وأن الفلسطينيني مقادين إليه؟

ج: نحن لسنا ضد استئناف املفاوضات ولكن هناك تجاوزاً للرشوط التي تم االتفاق عليها، نحن هدفنا 
استئناف املفاوضات ولكن كام قلنا وقف االستيطان مبا يشمل القدس واستئناف املفاوضات من 
الواليات  التزامات إرسائيلية. إذا مل تستطع  إليها، وهي ليست رشوطاً وإمنا  التي انتهت  النقطة 
القدس  ننهي ملف  أن  املتوقع  االستيطان هل من  الخصوص وقف  بهذا  إلزام إرسائيل  املتحدة 
والالجئني والحدود. نحن نتحدث بواقعية نحن ندرك الخريطة السياسية يف أمريكا والعامل وندرك 
أنا  وأدرك  املستويات،  جميع  عىل  العريب  عاملنا  يف  جداً  عميقة  تحالفات  املتحدة  للواليات  أن 
حلول  إىل  للوصول  الدول  معابد  يف  يقدم  قرباناً  تصبح  قد  الفلسطينية  الورقة  أن  كفلسطيني 

سياسية يف املنطقة، أدرك متاماً. 

لكن يف نهاية املطاف سمعنا الكثري عن مفاوضات عبثية وعن استسالم وكل هذه الجوقات ولكن 
أمل يتضح بعد هذه السنوات أن منظمة التحرير الفلسطينية صادقة وثابتة عىل مواقفها بعيداً 


