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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وثيقة رقم 190:

مقابلة مع الناطق الرسمي باسم جامعة اإلخوان املسلمني يف األردن جميل 
أبو بكر حول حركة حامس190 ]مقتطفات[

22 متوز/ يوليو 2011

أجرى املقابلة أسعد العزوين

).....(

كيف تنظرون إىل عالقتكم مع حركة حامس هذه األيام؟ 	•

حركة حامس هي “اإلخوان املسلمني” يف فلسطني، ونظرتنا إليها اليوم مل تختلف عن السابق، لكن   –
حامس تنظيم مستقل متاماً، وله قيادته املنفصلة، ونحن نقف معها وندعمها يف مرشوعها املقاوم 
ضد إرسائيل، وهي أيضاً جزء من الحركة اإلسالمية العاملية، وهي طليعة هذه الحركة. يف مواجهة 

املرشوع الصهيوين. 

هل صحيح أن الجهود فشلت يف عودة حامس إىل األردن بعد األحداث الجارية يف سوريا؟ 	•

غري  التفاصيل  هذه  ومثل  األردن،  إىل  حامس  عودة  أجل  من  سنني  منذ  جهوداً  نبذل  مل  نحن   –
موجودة عندنا كإخوان، فهي رمبا تكون عند قيادة حامس أو الحكومة األردنية، فنحن مل نبحث 
ذلك مع الحكومة. علامً أننا منذ سنوات طالبنا الحكومة األردنية بأن تقف عىل مسافة واحدة 
التي  هي  ألنها  حامس  مع  بالوقوف  نطالبها  واآلن  الفلسطيني.  املجتمع  مكونات  مختلف  من 
العدو  التي تتبنى مرشوع مقاومة  البديل بشكل عقائدي وأسايس، وهي  ترفض مرشوع الوطن 

وتثبيته يف مواقعه وتحول دون تقدمه، كام أنها تحمل القضية الفلسطينية بكل أمانة. 

هناك لغط حول صلح الرملة، هل هذا يعني أن اإلخوان املسلمني يحرضون أنفسهم للصلح مع  	•
إرسائيل كام يشاع، نظري موافقة أمريكا عىل تسليمهم الحكم يف الدول العربية؟

ال أساس لهذا األمر، ونحن لسنا مشغولني بهذه القضية، فاملوضوع الفلسطيني له أهله، والشعب   –
الفلسطيني هو الذي يقرر ومواقف اإلخوان تجاه القضية الفلسطينية مبدئية، لن نتنازل عنها، 
ففلسطني من بحرها إىل نهرها وقف إسالمي، وهي أرض عربية ولن نقبل التنازل عن شب منها. 

وثيقة رقم 191:

مقابلة صحفية مع محمود عباس حول حّق الشعب الفلسطيني بدولة بناء 
عىل القرار 191181 ]مقتطفات[ 

22 متوز/ يوليو 2011

قال الرئيس محمود عباس، اليوم الجمعة، إن من حق الشعب الفلسطيني أن يكون له دولة وأن 
يتمتع باالستقالل بناء عىل قرار التقسيم الصادر عن األمم املتحدة عام 1947. 


