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2011 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

وال  تكن  مل  السالم  وعملية  جرية،  هو  االستيطاين  املرشوع  “إن  ليفي،  قال  االستيطان  وعن 
الفرتة  حيث  من  األطول  السالم  عملية  فإن  ولهذا  السالم،  إلنجاز  وسيلة  إرسائيل  ناحية  من  مرة 
أبو مازن، بالتهم عىل الرشكاء: عرفات،  الذرائع، وتلقي  التاريخ، إن إرسائيل تختلق دامئاً   الزمنية يف 

حامس”.

وقال ليفي، “إن طلب إرسائيل بأن يعرتفوا بها كدولة يهودية هو طلب مثري للسخرية، فالنظام 
اإلرسائييل فاسد من ناحية أخالقية، واالحتالل اإلرسائييل بات شكالً من اإلدمان، ولهذا عىل أصدقاء 

إرسائيل الجيدين أن يساعدوها عىل التخلص من هذا اإلدمان”.

وعن  مختلفة،  مستويات  يف  االحتالل،  جرائم  من  بعض  عن  محارضته  يف  ليفي  جدعون  وروى 
تلك الطفلة الفلسطينية يف مدينة خانيونس يف قطاع غزة، التي قتلت وهي يف حضن أمها بقصف 

صاروخي.

وثيقة رقم 64:

بيان صادر عن مثقفني فلسطينيني يدعمون فيه تحرك الشباب الفلسطيني 
الداعي إلنهاء االنقسام الفلسطيني64

16 آذار/ مارس 2011

الشباب  لحركة  ودعمنا  تضامننا  مجدداً  نعلن  إذ  ومثقفني،  كتاب  من  أدناه  املوقعني  نحن 
املقاوم  الديقراطي  النظام  وبناء  الوطنية  الوحدة  واستعادة  االنقسام  بإنهاء  ومطالبهم  الفلسطيني 
الذين تجمعوا واعتصموا مع جامهري غفرية من أبناء قطاع غزة عىل أرض الكتيبة، رافعني ومرددين 
بالقمع  حامس”  “حكومة  ورشطة  أمن  أجهزة  باغتتهم  حيث  سلمية،  ديقراطية  بصورة  شعاراتهم 
العرشات  وجرح  االعتصام  خيام  وحرق  ومتزيق  النارية  األعرية  وإطالق  والهراوات  بالعيص  والرضب 
ومصادرة واملراسلني  والصحافيني  الشباب  من  العديد  واعتقال  واألطفال  والشابات  الشباب   من 

كامرياتهم.

األسايس  القانون  مع  تتعارض  التي  املبرة،  غري  القمعية  املامرسات  هذه  وبشدة  نستنكر  إننا 
منها  يستمد  والتي  الوطني،  الحوار  ومنطلقات  الشعبية  واإلرادة  والديقراطية،  اإلنسان  وحقوق 
الجميع رشعيته السياسية، ونجدد دعمنا للشباب يف الوطن واملنايف من أجل تواصل التحرك، واالعتصام 
يف  الشعب  وأهداف  أهدافهم،  تحقيق  حتى  والقانونية،  املرشوعة  الوسائل  بكل  والتعبري  والتظاهر 
إنهاء االنقسام واملصالحة عىل أسس وثيقتي القاهرة والوفاق الوطني، وتحقيق الوحدة الوطنية وبناء 

النظام الفلسطيني الديقراطي.

 غازي جامل الصوراين – فلسطني، د. إبراهيم أبراش – فلسطني، د. ناجي صادق رشاب – فلسطني،
 د. حسني أبو النمل – لبنان، طالل عوكل – فلسطني، د. أحمد إبراهيم حامد – فلسطني، د. نارص
 عبد الله أبو العطا – فلسطني، د. عيل محمد عودة – فلسطني، عمر خليل عمر – فلسطني، دنيا األمل
 إسامعيل – فلسطني، د. سمري أبو مدلله – فلسطني، توفيق أبو شومر – فلسطني، محمد حجازي – فلسطني،
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أبو سعدة – فلسطني، الجرو – فلسطني، د. مخيمر  أبو سيف – فلسطني، يونس أحمد   د. عاطف 

ماهر  د.  تيسري عبد محيسن – فلسطني،  العجلة – فلسطني، غريب عسقالين – فلسطني،  مازن  د. 

الرشيف – سوريا، مأمون سويدان – فلسطني، فتحي الصباح – فلسطني، د. مازن العجلة – فلسطني، 

 – حبيب  هاين  فلسطني،   – عامر  أبو  عالء  د.  فلسطني،   – عليوة  نارص  فلسطني،   – ركبة  أبو  طالل 

 فلسطني، محسن أبو رمضان – فلسطني، مصطفى إبراهيم – فلسطني، سامي أبو سامل – فلسطني، أكرم

 عطا الله – فلسطني، د. عاطف سالمة – فلسطني، صالح عبد العاطي – فلسطني، سليم النفار – فلسطني،

فلسطني،   – الداعور  د.جب  فلسطني،   – الحاممي  وليد  د.  فلسطني،   – )اليافاوي(  جربوع  نارص  د. 

جابر  فلسطني،   – محمد  زكريا  فلسطني،   – حشيش  أبو  بسام  د.  فلسطني،   – محجز  خرض 

فلسطني،   – جمعة  خالد  سوريا،   – جابر  أحمد  فلسطني،   – حامدة  عاطف  لبنان،   – سليامن 

محمد  د.  فلسطني،   – محمد  جبيل  فلسطني،   – الخطيب  نعيم  فلسطني،   – برهم  جامل 

عامر فلسطني،   – شمعون  هداية  فلسطني،   – العجرمي  سامي  فلسطني،   – هدروس  أبو   أيوب 

فلسطني،   – الحميد  عبد  مهند  لبنان،   – حنفي  ساري  األردن،   – رشيد  فايز  د.  لبنان،   – السامك 

 محمود سويد – لبنان، صقر أبو فخر – لبنان، أحمد خليفة – لبنان، سهيل الناطور – لبنان، فهمية

 رشف الدين – لبنان، حبيب صادق – لبنان، د. أحمد برقاوي – سوريا، عبد الله رزق – لبنان، وليد

عبد الرحيم – سوريا، جواد عقل – سوريا، سمري الزبن – سوريا، مروان عبد العال – لبنان، ماجد كيايل – 

سوريا، سلوى سعد – لبنان، فهمي الكتوت – األردن، سمري البيايت – لبنان، مؤيد العتييل – األردن، بسام 

 درويش – فلسطني، عبد الرحمن البيطار – األردن، د. تيسري نشوان – فلسطني، م. خالد رمضان – األردن،

 د. محمد أبو ناموس – سوريا، حسن عبدو – فلسطني، عيل الكردي – سوريا، هاشم محمد الثالثيني –

فلسطني، د. فيحاء عبد الهادي – فلسطني، د. عمر شاهني – األردن، د. مي نايف – فلسطني، محمد 

خروب – األردن، عرفات األشهب – األردن، نضال مضيه – األردن، د. أحمد قطامش – فلسطني، د. نظام 

 عساف – األردن، د. نادر سعيد – فلسطني، د. طالل الرشيف – فلسطني، وسام الرفيدي – فلسطني،

د. فؤاد حامدة – فلسطني، راسم عبيدات – فلسطني، فيصل حوراين – فلسطني، حلمي موىس – لبنان، 

الرنتييس –  البغويث – فلسطني، وليد مصطفى – فلسطني، أسامة  إياد  هاين املرصي – فلسطني، د. 

األردن، عبد املجيد حمدان – فلسطني، د. نظام عساف – األردن، محمود شقري – فلسطني، خليل 

 شاهني – فلسطني، ميساء الخطيب – فلسطني، محمد كناعنة – فلسطني 48، رجا غبارية – فلسطني 48،

 واكيم واكيم – فلسطني 48، أنطوان شلحت – فلسطني 48، أليف صباغ – فلسطني 48، زاهر بولس –

 فلسطني 48، سناء لهب – فلسطني 48، سلمى واكيم – فلسطني 48، املخرجة السينامئية عرب لطفي –

مرص، لطيفة زقوت – مرص، ناجي الظاهر – فلسطني 48، جنان عبدو – فلسطني 48، سليم واكيم – 

فلسطني 48، أمري مخول – فلسطني 48، محمد كيال – فلسطني 48، د. أحمد نصار – فلسطني 48، 

محمد محاجنة – فلسطني 48، حاتم شهلة – فلسطني 48، د. عدنان بكرية – فلسطني 48، سائدة 

سالمة – األردن، حبيب هنا – فلسطني، سمري عبدو – األردن.


