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إلجراء  الفعيل  لإلعداد  متهيداً  هذا  وكل  وتحديثه،  الناخبني  سجل  إنجاز  أجل  من  االنتخابات  لجنة 
أيار  شهر  عليه خالل  املتفق  موعدها  الوطني يف  املجلس  وعضوية  والترشيعية  الرئاسية  االنتخابات 

القادم. 

القادمة، ألن  االنتخابات  الكامل يف  النسبي  التمثيل  التنفيذية أهمية اعتامد نظام  اللجنة  وترى 
هذا النظام يعزز وحدة الوطن )...(، مع الوضع الوطني كدائرة واحدة. 

املقبلة  املرحلة  أعضاءها إلعداد ورقة سياسية حول  لجنة من  التنفيذية تشكيل  اللجنة  وقررت 
وتحدياتها، خاصة بعد انتهاء املوعد الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية يوم 26–1 القادم، عىل أن 
يتم عرض هذه الورقة السياسية عىل اجتامع لجنة منظمة التحرير املقبل يف مطلع شهر شباط القادم، 

بهدف توحيد املوقف الوطني الفلسطيني بشأن خياراتنا السياسية بعد هذا املوعد. 

كام قررت اللجنة التنفيذية السري قدماً يف عقد اجتامعات لجنة املصالحة الوطنية واالجتامعية 
ولجنة الحريات من أجل معالجة األمور السياسية وخاصة املعتقلني وحرية التعبري والعمل االجتامعي 
والسيايس وحق اإلقامة والتنقل لجميع املواطنني يف جميع أرجاء الوطن باعتباره حقاً مطلقاً غري قابل 

للجدل، وحق الحصول عىل جوازات السفر وسواها من األمور. 

وتؤكد اللجنة التنفيذية عىل أهمية انتظام عمل لجنة منظمة التحرير واإلعداد الجدي املسبق 
القضايا  جميع  بشأن  إطارها  ضمن  وطني  توافق  إىل  للتوصل  الرشوط  كل  وتوفري  أعاملها  لجدول 
الوطنية وتجاوزها إىل وحدة موقف وإجامع وطني  الوطنية والداخلية، حرصاً عىل إنجاز املصالحة 
مستقلة  كفاءات  حكومة  تشكيل  حول  الحوار  يف  الترسيع  التنفيذية رضورة  اللجنة  وترى  حقيقي. 

للمساهمة يف إجراء االنتخابات يف موعدها وخطوات إعادة الوحدة.

ثالثاً: تدعو اللجنة التنفيذية الهيئات الفلسطينية املختصة من أجل اإلعداد لدعوة الدول األطراف 
لالنتهاكات  ولوضع حد  االحتالل  للتحقيق يف جرائم  الرابعة  اتفاقية جينيف  واملوقعة عىل  السامية 

املناقضة للقانون الدويل واإلنساين. 

رابعاً: تتوجه اللجنة التنفيذية بالتقدير الكبري للدور الذي اضطلعت به مرص الشقيقة يف متابعة 
ملف املصالحة الوطنية كواحد من أهم امللفات القومية التي تعطيها مرص األولوية واالهتامم املبارش 

وتأمل اللجنة استمرار هذا الدور إىل حني إنجاز هذا امللف بالكامل. 

وثيقة رقم 337:

مقابلة مع املتحدث باسم رسايا القدس أبو أحمد حول جاهزية املقاومة 
للتصدي ألي عدوان إرسائييل عىل قطاع غزة337

31 كانون األول/ ديسمب 2011

غزة – فارس: توعدت رسايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني بدحر أي 
عدوان يبيته جيش االحتالل ضد قطاع غزة، منبهةً إىل أن يف مقدورها استهداف مناطق اسرتاتجية مل 

تصل إليها صواريخها التي أطلقتها من قبل يف حال نفذ تهديداته بشن حرب جديدة. 
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يف  له  قال  أحمد  أبو  القدس  باسم رسايا  املتحدث  أن  غزة،  يف  فارس  أنباء  وكالة  مراسل  وأفاد 
مقابلةٍ مطولة: “املقاومة أثبتت بالتجربة العملية أنها قادرة عىل الوصول لعمق العدو وإدخال مئات 
اآلالف من املغتصبني الصهاينة للمالجئ، وأصابت كافة مناحي ومرافق الحياة بالشلل التام خصوصاً 
بعد استهداف مدن وبلدات محتلة كأسدود وبرئ السبع و“كريات مالخي” و“غان يفني” بصواريخ 

الـ“غراد””. 

وأضاف: “لدينا إمكانيات متكننا من خلق توازن للرعب مع العدو”، مشرياً إىل أن من بينها ما 
تم استخدامه كالراجمة املحمولة التي رآها العامل —عىل شاشات التلفزة— وهي تطلق رشقات من 
الصواريخ باتجاه املدن والبلدات املحتلة، يف رسالةٍ واضحة مفادها بأن املقاومة الفلسطينية لن تكون 

لقمةً سائغةً وال فريسةً سهلة يهاجمها االحتالل كلام أراد ذلك من دون الدفاع عن نفسها. 

املدنيني  بحق  الدموية  املجازر  ارتكاب  عن  يتورع  ال  الصهيوين  العدو  أن  إىل  أحمد  أبو  ولفت 
القوة  منلك  بأن  الحق  يعطينا  الذي  األمر  الحيوية،  واملنشآت  واملؤسسات  العبادة  دور  واستهداف 

واإلمكانيات التي متكننا من الذود عن أنفسنا والرد عىل هذا االستهداف املتواصل. 

ووسائل  بإمكانيات  للتزود  العامل  أنحاء  تجوب  أن  الفلسطينية  املقاومة  حق  من  أن  إىل  ونوه 
تستخدمها يف الذود عن أبناء شعبنا يف وجه القتل واإلجرام الصهيوين، مشرياً إىل أن عدوان االحتالل 

مل يتوقف ال قبل الحرب وال بعدها. 

وأوضح أبو أحمد أن العدوان رمبا أخذ أشكاالً جديدة بعد الحرب التي شنت نهاية العام 2008م، 
التحية  والبنية  الحياة  كافة مناحي  املستمر بشن حرب شاملة تستهدف  والتلويح  الحصار  كتصعيد 
لقطاع غزة وهو األمر الذي يعبِّ —كام يقول— عن مدى األزمة التي يعيشها العدو بفعل صمود 

الشعب الفلسطيني من ناحية وإبداعات املقاومة من ناحية أخرى. 

الصهيوين بشن عدوان  والتهديد  والعنجهية  التلويح  أن هذا  القدس  باسم رسايا  املتحدث  وأكد 
جديد؛ يدفعنا وسائر قوى املقاومة الفلسطينية ألن نكون عىل جاهزية دامئة للتعامل مع أي حامقة 
قد يقدم عليها العدو خصوصاً يف ظل قيادته املأزومة واملتخبطة والتي تفتقر ألدىن مقومات العمل 

السيايس الذي يكن أن يدفعها لإلقدام عىل حامقة عسكرية للتغطية عىل هذا العجز الواضح. 

ث أبو أحمد باستفاضة عن عزلة كيان االحتالل الدولية، واألزمة التي تعصف بـ“تل أبيب”  وتحدَّ
يف ظل املتغريات السياسية اإلقليمية التي طرأت مؤخرًا والتي بدأت متس مبستقبل االتفاقيات وطبيعة 

العالقات املتشابكة التي كانت قامئةً مع غالبية أنظمة املنطقة العربية. 

وكان أبرز ما قاله بهذا الصدد: “الربيع العريب بات يؤرق العدو ويقلقه ويجعله يراجع حساباته 
مراتٍ ومرات قبل اإلقدام عىل أي عدوان”، متوقعاً يف السياق أن “تدفع هذه املتغريات العدو للهروب 

إىل األمام من خالل القيام بعمل عسكري ضد إحدى جبهات املقاومة واملامنعة يف املنطقة”. 

فيه  كشفت  الثالثاء؛  اليوم  العبية  أحرنوت”  “يديعوت  صحيفة  نرشته  تقرير  عىل  تعليقه  ويف 
“غزة  بالقول:  أحمد  أبو  اكتفى  غزة،  قطاع  القادمة عىل  للحرب  استعدادات  االحتالل  إجراء جيش 
اليوم ليست غزة األمس والعدو يدرك ذلك جيداً، ويتعامل مع ذلك بحذر شديد يدفعه لتأخري شن 

واقتناص الفرصة املناسبة لشن هكذا عدوان أو عدم القيام به من األساس”. 
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ث أن هدف الجيش يف العملية العسكرية القادمة سيكون تحقيق  وكان التقرير املذكور قد تحدَّ
حسم رسيع وملموس مع أقل ما يكن من الخسائر، وأن نظرية قتالية وضعت بهذا الشأن مبوجبها 

يجب تفعيل أكب ما يكن من القوات الجوية والبحرية والبية لتحقيق الحسم الرسيع. 

خاص،  بشكل  القصري  السيايس  الجدول  إىل  استناداً  الرسعة  “عامل  فإن  التقرير  ذات  وبحسب 
سيتجىل يف التقدم الرسيع لقوات الجيش “اإلرسائييل” إىل داخل قطاع غزة، كام سيتم إجراء تحقيقات 
مع املعتقلني يف ساحات القتال، حيث سريافق وحدات الجيش محققون يكون لهم دور ملموس يف 

العملية العسكرية القادمة”. 

ويف تفسريه لتصاعد التوغالت الصهيونية يف األطراف الرشقية لقطاع غزة خالل عام 2011م، رأى 
واقع  تثبيت  أهمها:  التوغالت  تلك  وراء  من  للعدو  واضحة  أهدافًا  هنالك  أن  الرسايا  باسم  الناطق 
املنطقة العازلة عىل طول الحدود املمتدة ملنع املقاومة من استخدام األرايض القريبة واالنطالق منها 
للقيام بنشاطات تستهدف اخرتاق تحصيناته األمنية سواء كان بحفر األنفاق أو نصب عبوات أرضية 

قد تستهدف قواته التي يكن أن تشارك يف العدوان إذا ما اتخذ قرار الهجوم. 

كام ورأى أن من بني تلك األهداف هو السعي الستفزاز املقاومة يك ترد عىل اآلليات املتوغلة يف 
ظل تنامي الحديث من قبل العدو عن توفر صواريخ “كورنيت” روسية الصنع يف غزة، وهو ما دفع 

االحتالل إلدخال منظومة دفاعية أسامها “معطف الريح” عىل مجنزراته ودباباته العسكرية. 

ويف معرض تعليقه عىل قرار سالح الجو الصهيوين إنشاء وحدة خاصة لتأمني القواعد الجوية يف 
حال تعرضها لهجامت صاروخية من قبل املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة يف أي مواجهة مقبلة، قال 
أبو أحمد: “ كام قلت لك سالفاً لدينا إمكانيات نستطيع من خاللها خلق توازن رعب مع العدو، لقد 
استخلصنا العب من العدوان املايض وسنكيف أنفسنا مع أي عدوان قادم بحيث نصبح أكث قدرة عىل 

إيذاء العدو وتكبيده خسائر فادحة”. 

يقول:  أجاب  أبيب”،  “تل  يصل  بعد  ذات  صواريخ  متتلك  الرسايا  كانت  إذا  عامَّ  له  سؤالنا  ويف 
“العدو يدعي ذلك وأكد عليه مراراً وتكراراً ونرتك لأليام أن تجيب عىل هذا السؤال”، يف إشارٍة ضمنية 

إىل التطور امللحوظ بهذا الجانب؛ الذي ال يجري الكشف عنه لدواعي أمنية. 

وكان أبو أحمد قد لفت يف حديثه إىل أن العدو يسعى دامئاً للتهويل عندما يتحدث عن قدرات 
لها من جهة ومن جهٍة أخرى تبير أي عدوان  املقاومة، معلالً ذلك مبحاولته خلق رأي عام مضاد 

عليها. 

ويف نهاية اللقاء، طريَّ أبو أحمد من خالل وكالة أنباء فارس تحياته للجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
عىل مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية. 

وشدد عىل أن طهران قادرٌة عىل الدفاع عن نفسها يف وجه كل قوى الرش والعدوان، مؤكداً أن 
الكرتونية املفروضة عليها،  قيادة الجمهورية اإلسالمية تستطيع أن تتغلب عىل األزمات والعقوبات 
والتي قال إنها “ال تؤثر إال يف الصغار؛ بينام إيران دولٌة كبرية بكل ما للكلمة من معنى”، داعياً يف 

الوقت ذاته الله أن يحفظها من كل رش ومكروه. 


