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وثيقة رقم 289:

مسار بوقف  عباس  محمود  فيه  تطالب  حامس  لحركة  صحفي   بيان 
التسوية السلمية289

1 ترشين الثاين/ نوفمب 2011

الفلسطينية..،  الرضائب  أموال  وتجميد  استيطانية،  وحدة  ألفي  بناء  االحتالل  قرار  عىل  تعقيباً 
رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:

ألفي وحدة استيطانية جديدة، وتجميد تحويل أموال عائدات  بناء  الصهيوين  إن قرار االحتالل 
الكيان  بأن  مجدداً  يؤكد  اليونسكو،  منظمة  يف  عضواً  فلسطني  قبول  عىل  رداً  الفلسطينية  الرضائب 
محاولة  يف  واالبتزاز  والضغط  الحصار  سياسة  ويارس  واملقدسات،  األرض  تهويد  يواصل  الصهيوين 
فاشلة لفرض إرادته ورشوطه عىل شعبنا، وأن مزاعمه عن استئناف عملية التسوية ما هي إال ذريعة 

يستغلها كمظلة للتغطية عىل جرامئه وسياساته االستيطانية والتهويدية. 

إننا يف حركة حامس نحّمل االحتالل الصهيوين املسؤولية الكاملة عن تداعيات تصعيده وعدوانه 
ضد شعبنا الفلسطيني يف الضفة والقطاع.. ، كام ندعو الرئيس محمود عباس واإلخوة يف حركة “فتح” 
إىل إعادة النظر جذرياً يف خيار التسوية السياسية العبثي، والتوجه مبارشة إىل حوار وطني شامل مع 
اسرتاتيجية  وبناء  العمل،  العام ومراجعة خيارات  الوضع  لتقييم  الفلسطينية  والفصائل  القوى  كافة 
فلسطينية جديدة متوافق عليها، عىل أساس التمسك بالحقوق والثوابت الوطنية، وباملقاومة سبيالً 

لتحرير األرض وبناء الدولة وعودة شعبنا الفلسطيني إىل دياره التي هّجر منها. 

املكتب اإلعالمي

الثالثاء 4 ذي الحجة 1432هـ

املوافق 1 ترشين الثاين/ نوفمب 2011م 

وثيقة رقم 290:

قبول فلسطني عضواً يف  األمريكية حول  الخارجية  لوزارة  ترصيح صحفي 
منظمة اليونسكو290

1 ترشين الثاين/ نوفمب 2011

وزارة الخارجية األمريكية

مكتب املتحدث الرسمي

بيان من املتحدثة فكتوريا نيوالند

إدخال الفلسطينيني إىل اليونيسكو

إن تصويت أعضاء منظمة اليونيسكو اليوم عىل إدخال فلسطني يف عضوية املنظمة أمر مؤسف 
 وسابق ألوانه ويقوض هدفنا املشرتك يف التوصل إىل إقامة سالم شامل وعادل ودائم يف الرشق األوسط.
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سيادية،  مستقلة  فلسطينية  دولة  إقامة  تأييد  عىل  ثباتها  يف  مستمرة  تزال  ال  املتحدة  والواليات 
اإلرسائيليني بني  املبارشة  املفاوضات  طريق  عن  إال  الدولة  هذه  مثل  قيام  تحقيق  يكن  ال   لكنه 

والفلسطينيني. 

نظام عب  الناشطة  القوية  باملشاركة  الشديد  التزامها  يف  مستمرة  املتحدة  الواليات  أن   كام 
األمم املتحدة. إال أن العضوية الفلسطينية يف اليونيسكو كدولة تطلق عنان قيود ترشيعية قامئة منذ 

مدة طويلة تجب الواليات املتحدة عىل االمتناع عن تقديم تبعات لليونيسكو. 

يف  القومية  املصالح  من  واسعة  طائفة  تخدم  اليونيسكو  يف  املتحدة  الواليات  مشاركة  إن 
يف  عضويتها  عىل  ستحافظ  املتحدة  الواليات  فإن  ولذا  واالتصال.  والثقافة  والعلوم  التعليم  قضايا 
املتحدة الواليات  لضامن صيانة مصالح  الكونغرس  مع  تجاهها وسنتشاور  التزامها   اليونيسكو وعىل 

ونفوذها. 

وثيقة رقم 291:

مقابلة مع القيادي يف حركة الجهاد اإلسالمي خالد البطش حول الثورات 
العربية والعالقة مع حامس والدولة الفلسطينية291 

2 ترشين الثاين/ نوفمب 2011

ما هو موقف الجهاد اإلسالمي من التصعيد اإلرسائييل األخري وملاذا جاء يف هذا الوقت؟ 	•

إن التصعيد اإلرسائييل الذي طال أبناء الجهاد اإلسالمي والشعب الفلسطيني جاء يف إطار تنغيص   –
الحياة الفلسطينية، وفرحة الشعب بعودة أرساه، وجاء الستهداف الحركة يف إطار التغطية عىل 
مشاكل إرسائيل الداخلية، ومحاولة لجر املنطقة إىل حالة من التصعيد لقطع الطريق عىل الحوار 

واملصالحة واستكامل صفقة التبادل. 

قبل  عام  مختلفة  القوة  معايري  باتت  فعالً  هل  الجهاد،  قبل  من  الرد  بحجم  إرسائيل  فوجئت  	•
الحرب عام 2008؟

املقاومة  فبالتايل  واملخيامت  األقطار  كافة  يف  االحتالل  بفعل  ومشتتني  األرض  هذه  أبناء  نحن   –
القوة،  عنارص  متتلك  وأن  اإلرسائييل  االحتالل  إيذاء  قادرة عىل  تكون  وأن  تستعد  أن  حقها  من 
نفسها، تقوي  أن  عليها  الفلسطينية  الفصائل  وكل  للحركة  العسكري  الجناح  القدس   ورسايا 

والجهاد اإلسالمي بعد حرب 2008 قامت بدراسة كل اإلمكانيات وهي أفضل بكثري عام كانت 
عليه قبل الحرب ومتتلك قوة عسكرية كبرية. 

انتزاع فلسطني اعرتافاً يف اليونسكو ماذا ميثل للجهاد اإلسالمي؟ 	•

هذه  الدولية،  املحافل  كافة  يف  الفلسطينيني  متثيل  إىل  نسعى  أن  وينبغي  مناسبة  خطوة  هذه   –
الخطوة تخدم قضايا شعبنا الفلسطيني وأظهرت مدى انحياز أمريكا وأملانيا وبريطانيا إىل إرسائيل 

ووقفوها ضد القضية الفلسطينية. 


