الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

كام ناقشنا وضع النزاع اإلرسائييل – الفلسطيني؛ ونحن االثنان نتشاطر الرأي بأنه رغم ما اجتاح
املنطقة من تغيريات هائلة أو رمبا بسبب التغيريات الجمة الحاصلة يف املنطقة فإن من املهم أكرث
من أي وقت مىض أن يجد اإلرسائيليون والفلسطينيون سبيالً للعودة إىل مائدة (املفاوضات) وإطالق
عملية مفاوضات بحيث ميكنهام تأسيس دولتني تعيشان جنباً إىل جنب يف سلم وأمان.
ومن الواضح أن األردن ،بالنظر إىل سالمه الخاص مع إرسائيل ،لديه مصلحة هائلة يف هذا ولدى
الواليات املتحدة مصلحة هائلة يف هذا .ونحن سنظل نتشارك سعياً لتشجيع حل متكافئ وعادل
ملشكلة ظلت تقض مضاجع املنطقة لسنوات طويلة للغاية.
أخرياً ،أود أن أقول بأننا ما زلنا نثمن كل التعاون يف مجال األمن ومكافحة اإلرهاب الذي نلقاه
من األردنيني .وهو هام ألمننا ونحن نتوقع أن تستمر تلك الرشاكة.
إذن ،يا صاحب الجاللة ،أنتم موضع ترحيب هنا عىل الدوام .والشعب األمرييك يكن محبة
للشعب األردين .ونحن عىل ثقة من أنه خالل هذه الحقبة املدهشة من التحول يف املنطقة سيكون
األردن رائداً يف دفع عجلة عملي ٍة [تنموية] ُتوجد فرصاً أكرب وتكفل أن األردن سيكون منوذجاً لدولة
عربية مزدهرة وعرصية وناجحة يف ظل قيادتكم.
إذن ،شكراً جزيالً لكم.
امللك عبد الله :شكراً السيد الرئيس .يرسين أن أعود إىل هنا ،ومرة ثانية أن أنتهز هذه الفرصة
ألشكركم شخصياً وحكومتكم عىل الدعم الهائل الذي أظهرمتوه لألردن اقتصادياً ولدعم الواليات
املتحدة وكثري من أصدقائنا دولياً يف متكيننا من دفع عجلة اإلصالح بإقدام يف بلدنا ،وكذلك عىل
اهتاممكم وتأييدكم املتواصلني للقضية الجوهرية للرشق األوسط أال وهي السالم اإلرسائييل –
الفلسطيني.
ونحن شاكرون جداً جداً لدور الرئيس يف كل هذه املسائل .ويرسين أن أعود إىل هنا .وسأظل
رشيكاً قوياً لك ،بخصوص جميع هذه التحديات التي نجابهها .شكراً لكم.
الرئيس أوباما :حسناً ،شكراً جزيالً لكم ،جميعاً.

وثيقة رقم :123

رسالة من محمد بديع حول نكبة فلسطني
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 19أيار /مايو 2011
“فلسطني” ..األرض املباركة ،أرض األنبياء ..ومهبط الرساالت ..وأرض الجهاد والرباط إىل يوم
الدين ،يف األعامق محفورة ،ويف الرشايني ترسي ،ويف األوردة تسري مع كل قطرة دم ،فهي جز ٌء
تجسدت فيها وحدة االنتامء
من عقيدة األمة ،والقضية الفلسطينية هي قضية األمة املركزيةَّ ،
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الوطني والقومي والعقيدي ،فكانت مبثابة الرباط الجامع ألمة اإلسالم عىل امتداد عامل اإلسالم ،كام
املفجرة للمشاعر اإلسالمية تجاه التحديات الصهيوأمريكية املحدقة
كانت —وما زالت— هي الطاقة ِّ
باملسجد األقىص والقدس الرشيف والوطن الفلسطيني بأكمله.
لقد جعل اإلسالم املسجد األقىص واحداً من املساجد الثالثة التي ُت َشدُّ إليها ال ِرحال ،والقضية
الفلسطينية باتت تشكل محور القضايا اإلسالمية التي ُتشدُّ إليها رحال الشعوب اإلسالمية عىل امتداد
أقطار وقا َّرات العامل اإلسالمي.
اإلخوان وفلسطني:
عندما أسس اإلمام البنا جامعة اإلخوان املسلمني عام 1928م جعل قضية فلسطني من أهم
وخصتها باالهتامم ،لقد حظيت هذه القضية من اإلمام البنا
القضايا التي اعتنت بها الجامعةَّ ،
عب عن ذلك بقوله:
باهتامم بالغ ،حتى إن فلسطني ال ُتذكر إال و ُيذكر معها اإلمام البنا؛ الذي َّ
“فلسطني تحتل من نفوسنا موضعاً روح ّياً وقدس ّياً فوق املعنى الوطني املجرد؛ إذ تهب علينا منها
نسامت بيت املقدس املباركة ،وبركات النبيني والصديقني ،ومهد املسيح عليه السالم ،ويف ِّ
كل ذلك ما
ينعش النفوس ،ويغ ِّذي األرواح” ..لقد قىض “البنا” جزءاً كبرياً من حياته مدافعاً عن فلسطني ،بقلمه
ولسانه وماله ونفسه ،حتى قىض شهيداً؛ فهو بحقٍّ شهيد فلسطني وإن مل ْ
ميت عىل أرضها.
إن اإلخوان املسلمني مل تتوقف جهودهم عند التنبيه عىل الخطر الصهيوين ،بل أيقظوا األمة
جمعاء ،وحشدوا الجهود ملقاومة ذلك الخطر ،وق َّدموا —وما زالوا— التضحيات تلو التضحيات لل َّذود
عن فلسطني ،فن َّبهوا الغافلني ،وأيقظوا النامئني ،وبذلوا املال ،وقدموا الشهداء فداءً لفلسطني؛ حتى يتم
تحريرها وعودتها إىل أحضان األمة اإلسالمية.
ففي مايو 1948م بعث اإلمام البنا بربقية إىل الزعامء العرب املجتمعني يف مدينة عاليه بلبنان؛
يؤكد فيها استعداد اإلخوان تقديم عرشة آالف مجاهد لالستشهاد يف سبيل الله؛ دفاعاً عن فلسطني،
وعندما بدأت حرب فلسطني عام 1948م انسحبت القوات الربيطانية بعد أن قامت بتسليح
العصابات الصهيونيةَّ ،
وتدخلت الجيوش العربية التي كانت قيادتها تحت سيطرة ضباط اإلنجليز،
ووجد الشعب الفلسطيني نفسه بني مطرقة العصابات الصهيونية وسندان القيادات العربية الرسمية
املتخاذلة واملتواطئة ،ومل يجد له نصرياً حقيق ّياً غري اإلخوان املسلمني.
لقد خاض اإلخوان معارك ضاريةً ضد الصهاينة ،كان أشهرها معركة “رامات رحيل” عندما
هاجمت مجموعة من مجاهدي اإلخوان تلك املستعمرة الحصينة ليلة 1948/5/26م ،ومت َّكنت
من االستيالء عليها ،وقتلت أكرث من  200جندي صهيوين ،كام استطاع اإلخوان أيضاً اسرتداد موقع
“التبة  ”86بعد أن تع َّذر عىل الجيوش النظامية االستيالء عليها ،ورغم ذلك فقد تآمر نظام الحكم
يف مرص عليهم ،فصدر القرار العسكري ِّ
بحل الجامعة عام 1948م ،وبعد أيام من هذا القرار صدرت
األوامر للجيش املرصي املرابط يف غزة بجمع أسلحة املجاهدين من إخوان مرص.
تم اغتيال اإلمام البنا وسط القاهرة ويف منتصف النهار ،وبعد يومني من
ويف  12فرباير 1949م َّ
وتم الزج بهم يف معتقل رفح حتى
اغتياله صدرت األوامر باعتقال مجاهدي اإلخوان املسلمنيَّ ،
1949/6/18م؛ حيث ُنقلوا بعد ذلك إىل مرص مك َّبلني بالحديد ليقبعوا يف سجون مرص؛ جزاءً وفاقاً عىل
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جهادهم واستشهادهم من أجل فلسطني ،ولسان حال اإلخوان يقول( :هَ َذا َما َو َع َد َنا ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه
َو َصد ََق ال َّل ُه َو َر ُسو ُل ُه َو َما َزادَهُ ْم إِ َّال إِ َمياناً َو َت ْس ِليامً (( ))22األحزاب) ،واألجيال من بعدهم تردِّد اآلية
التي تليهاِ ( :منْ ا ْل ُم ْؤم ِن َ
ني ِر َج ٌال َص َد ُقوا َما عَاهَ دُ وا ال َّل َه َع َل ْي ِه َف ِم ْنه ُْم َمنْ َق َض َن ْح َب ُه َو ِم ْنه ُْم َمنْ َي ْنت َِظ ُر
َو َما َب َّد ُلوا َت ْب ِديالً (( ))23األحزاب).
الثورة املرصية تعيد فلسطني للواجهة من جديد:
كان لثورة مرص املباركة وعودة مرص بقوة واستعادتها لدورها القيادي يف املنطقة العربية،
أكرب األثر يف توقيع طريف املعادلة السياسية الفلسطينية “فتح” و“حامس”؛ التفاق املصالحة وإنهاء
رح َبت به األمة وأثنت عليه.
االنقسام الفلسطيني ،وهو تطور كبري َّ
لقد عادت الوحدة الوطنية الفلسطينية ،وفرضت نفسها مع تأجج الثورات العربية ضد األنظمة
سمى
الديكتاتورية الفاسدة ،وخاصةً النظام املرصي —عميد تلك األنظمة— والعمود الفقري فيام ُي َّ
“محور االعتدال” العريب الذي كان يستجدي السالم مع الكيان الصهيوين ،ويط ِّبع العالقات معها،
ويتآمر عىل حركات املقاومة والجهاد ضد الصهاينة.
جسد طموحات الشعب الفلسطيني ،وإمنا أيضاً
إن اتفاق املصالحة سوف يصمد؛ ليس فقط ألنه ُي ِّ
ألنه يرتكز عىل أرضية الثورة املرصية التي خرجت كاملارد من بني ركام الفساد والعبودية ألمريكا
والكيان الصهيوين ،فأعادت بذلك القضية الفلسطينية لتتصدَّر املشهد من جديد كقضية األمة العربية
واإلسالمية األوىل دون منازع ،وها هي األمة العربية واإلسالمية كلها ه َّبت يف ذكرى النكبة لتقول :لقد
بدأ عرص تحرير كل الشعوب ،وأولها الشعب الفلسطيني ،من أسوأ احتالل عرفته البرشية ،االحتالل
الصهيوينُّ ،
نص ُه إِ َّن ال َّل َه لَ َق ِويٌّ َع ِزي ٌز (( ))40الحج).
نص َّن ال َّل ُه َمنْ َي ُ
والكل يردد قول الله عز وجلَ ( :ولَ َي ُ َ
حق العودة لن يسقط بالتقادم:
لقد كان لتحرك الشباب العريب والفلسطيني يف الذكرى الثالثة والستني لنكبة فلسطني وتد ُّفقهم
عىل الحدود الفلسطينية والحواجز الصهيونية يف مارون الرأس بجنوب لبنان ،ومجدل شمس يف هضبة
الجوالن ،وحاجز قلنديا بالضفة الغربية ،وبيت حانون بقطاع غزة؛ تجسيدٌ لحقِّ العودة ،وتذك ٌري
بالقضية الكربى األهم ،جاءت هذه التحركات واملسريات من الشامل والجنوب والرشق والغرب؛
لتؤكد أن حقَّ العودة ال يسقط بالتقادم ،فرهان الكيان الصهيوين عىل نسيان األجيال الجديدة لهذا
الحق التاريخي املقدس الذي هو أساس القضية الفلسطينية هو رهان خارس ،أسقطته الشعوب،
ليس يف الضفة والقطاع فحسب ،وإمنا يف لبنان ،وسورية ،واألردن ،ومرص ،وكل أنحاء الوطن العريب
بدون استثناء ،وكذلك الشهداء الذين ارتفعوا يف هذا ،اليوم ،عند ِّ
كل هذه الحدود يؤكد أن الرصاص
الصهيوين الغادر ال يف ِّرق بني مسلم ومسيحي ،رجل أو امرأة ،سني أو شيعي؛ فهو عدو الكل..
( َفا َّت ِخذُو ُه َعدُ ّواً) (فاطر :من اآلية .)6
الشعوب أقوى من األنظمة:
الثورات الشعبية العربية التي أطاحت باألنظمة القمعية الفاسدة التي ركعت دون حياء تحت
أقدام الصهاينة ،وط َّبعت العالقات معهم ،وارتهنت باألوامر األمريكية ،بينام هذا الكيان الصهيوين
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يف بأي عهد من العهودَ ( ..ين ُق ُض َ
ون
الغاصب ال يحرتم قراراً من قرارات املنظامت الدولية ،ومل ِ
َع ْهدَهُ ْم ِف ُك ِّل َم َّر ٍة) (األنفال :من اآلية ُ ( )56ك َّل َم عَاهَ دُ وا َع ْهداً َن َبذ ُه َف ِريقٌ ِم ْنه ُْم) (البقرة:
من اآلية  )100هكذا قال عنهم ربهم ..هذه الثورات املباركة هي مقدمة إلنهاء الظلم والعل ّو
الصهيوين ،وتحرير املقدسات ،ووضع ح ٍّد لالستكبار الصهيوين بكلِّ صوره وأشكاله ،وتأيت ذكرى
النكبة  15مايو 2011م؛ لتكون هذه املرة نكبة عىل الكيان الصهيوين ومن يعاونه ( َولِ ُيت ِّ َُبوا َما َع َل ْوا
َت ْت ِبرياً (( ))7اإلرساء).

لقد أثبتت الشعوب العربية أنها أقوى من األنظمة ،وهي بالتايل أقوى من الكيان الصهيوين،
فكرس عقدة الخوف من األنظمة القمعية أسهل بكثري من كرس تلك العقدة مع الصهاينة ،لقد أعادت
الثورات العربية األضواء وس َّلطتها عىل مصدر اإلرهاب ،وعدم االستقرار الحقيقي؛ ليس يف املنطقة
فحسب وإمنا يف العامل كله ،ولن يهنأ الكيان الصهيوين بالنوم بعد اليوم ،ولن يعرف طريق األمن
واالستقرار ما دام يستهني بحقوق الفلسطينيني ،وال يحرتم معاهدات ،ويد ّنس املقدسات اإلسالمية
واملسيحية ،وسوف يرشب من نفس الكأس الذي طاملا أذاقه لآلخرين.
لقد َّ
تبخرت حالة االطمئنان النابعة من غطرسة القوة التي سيطرت عليها طوال حروبها الستة
مع العربَّ ،
وحل محلها الخوف والقلق بعد هذا الهجوم الكاسح من الشعوب التي ال متلك سوى
اإلرادة والعزم والتصميم ،وكام نجحت يف قهر الديكتاتوريات الفاسدة فسوف تنجح بال ريب يف دحر
َّاس ال َي ْع َل ُم َ
ون) (( )21يوسف).
الكيان الصهيوين وهزميتهَ ( ..وال َّل ُه َغالِ ٌب ع ََل أَ ْمر ِه َولَ ِكنَّ أَ ْك َ َث الن ِ
والله أكرب ولله الحمد ،والحمد لله رب العاملني.

وثيقة رقم :124

بيان صحفي لوزير شؤون الرشق األوسط وشامل إفريقيا الربيطاين أليسرت
بريت حول االستيطان يف رشقي القدس( 124نص مرتجم عن األصل)
 20أيار /مايو 2011

وزير الشؤون الخارجية :ينبغي أن يتوقف النشاط االستيطاين
وزير شؤون الرشق األوسط وشامل إفريقيا أليسرت بريت يقوم بالتعليق بعد إعالن إرسائيل أن
 1500مستوطنة إضافية سيتم بناؤها يف القدس الرشقية.
قال وزير الخارجية الربيطاين أليسرت بريت:
“أشعر بخيبة أمل عميقة بعد إعالن إرسائيل يوم  19نيسان أنها ستبني ما يصل اىل  1500وحدة
استيطانية يف مستوطنات أبو غنيم (هار حوما) وبسغات زئيف يف القدس الرشقية .وجاء هذا القرار
يف نفس اليوم الذي جاء فيه الخطاب الهام للرئيس أوباما حول الرشق األوسط ،والذي حدد فيه
مساراً واضحاً نحو السالم بني الفلسطينيني واإلرسائيليني .إن االستيطان يشكل عقبة واضحةً يف هذا
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