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بالسالم .وميكن عقد هذه املفاوضات استناداً إىل معايري بسيطة ال حاجة لنا للخوض يف تفاصيلها،
بحيث تشكل إطاراً متيناً ومتفقاً عليه بني الجميع ،ال سيام يف ضوء خطاب الرئيس أوباما قبل أيام
قليلة.
ميكن أن تكون هذه املعايري عىل النحو التايل :يف البداية ميكن الحديث عن الحدود عىل أساس
خطوط  ،1967مع تنفيذ اتفاق تبادل األرايض املتفق عليه ،ويف الوقت ذاته ،تقديم ضامنات أمنية
لكال الدولتني .ثم يف مرحلة ثانية ،مناقشة قضايا الالجئني والقدس .وعندما أقول يف مرحلة ثانية ،فهو
ليس بهدف تأجيلها إىل أجل غري مسمى :بل نرغب يف تحديد مدة سنة واحدة لهذا األمر .إذاً هذا هو
املقرتح الذي نضعه عىل الطاولة .وقد تحدثت عن هذا األمر مع الرئيس عباس يوم أمس ،ومع ورئيس
الوزراء سالم فياض اليوم ،وسأتحدث عنه مع رئيس الوزراء نتنياهو بعد ظهر اليوم.
ويف حال تلقينا ردود أفعال إيجابية عىل هذه املبادرة ،فسنكون عىل استعداد ،بناءً عىل دعوة
من اللجنة الرباعية ،لتنظيم مؤمتر —هنا يف باريس ،ميكن أن يعقد بدءاً من تاريخ اليوم وحتى نهاية
حزيران أو بداية متوز ،ولكن قبل نهاية متوز يف جميع األحوال— من شأنه أال يقترص فقط عىل جمع
املانحني معاً ،ولكن أن يكون مؤمتر ًا سياسياً أوسع إلطالق عملية التفاوض هذه.
إن هذا ما جئت ألقوله .فبطبيعة الحال ،ال تدعي فرنسا أنها قادرة عىل حل املشاكل التي ال زالت
عالقة منذ عقود ،ولكننا نعتقد أنها مسألة ملحة ويجب اغتنام كل فرصة ممكنة .فهذا ما نحاول
القيام به عرب إتاحة أنفسنا ملختلف األطراف طبعاً ،وذلك لرشح هذا املقرتح يف األيام املقبلة .وسيكون
لدي الفرصة للذهاب إىل الواليات املتحدة يوم اإلثنني إلجراء محادثات مع هيالري كلينتون حول هذا
املوضوع .ونحن بالطبع عىل اتصال مع رشكائنا األوروبيني والروس؛ أي باختصار ،يبدو يل أن هناك
فرصة سانحة ال يحق لنا أن ندعها تفلت من أيدينا.
().....
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يف الذكرى ال َّرابعة واألربعني للنكسة ...دعم الفعاليات الشعبية واملقاومة سبيلنا نحو التَّحرير
والعودة
مت ّر بنا هذه األيام الذكرى ال َّرابعة واألربعون لنكسة حزيران /يونيو 1967م وشعبنا الفلسطيني
يف الداخل والشتات بدأ يتح ّرك بفعاليات شعبية يؤ ّكد فيها صموده وثباته ،ويستعيد بها دوره يف
هجر منها ،وتحرير األرض التي
الدِّفاع عن حقوقه وثوابته ،وعىل رأسها حق العودة إىل دياره التي ّ
اغتصبت منه عنوة ،ليعلن للعامل أنه حارض بق َّوة بعد مرور أربعة وأربعني عاماً عىل النكسة ،فكل
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هذه السنوات مل تنسَ األجيال الفلسطينية قضيتها رغم كلِّ محاوالت َّ
الطمس ،ومل تغب عنها القدس
واملسجد األقىص رغم مخططات التهويد والهدم ،إننا يف حركة املقاومة اإلسالمية (حامس) ،ويف هذه
الذكرى األليمة نؤ ّكد عىل ما ييل:
أوالً :نح ّيي وندعم الحراك والفعاليات الشعبية التي يقودها شعبنا الفلسطيني يف الداخل والشتات،
ونعدّها خطوة هامة نحو استعادة حقوقنا وعىل رأسها حق العودة ،وندعو إىل استمرارها ودعمها
وتفعيلها ..ونؤكد أن دعم الفعاليات الشعبية واملقاومة سبيلنا نحو التَّحرير والعودة ودحر االحتالل.
ثانياً :نرفض سياسة التنازل عن الحقوق والثوابت الوطنية أمام تعنّت االحتالل الصهيوين الذي ال
يعرف إ َّال املامرسات اإلجرامية يف االستيطان والتهويد ،وندعو إىل إعادة النظر بشكل جذري يف طريقة
التعامل مع هذا الكيان الغاصب ،ورسم اسرتاتيجية جديدة قامئة عىل املقاومة التي تحمي الثوابت
وتدافع عن الحقوق الوطنية.
ثالثاً :نؤكد متسك وإرصار شعبنا الفلسطيني عىل حامية القدس واملسجد األقىص وال ّدفاع عنهام
ضد الهجمة الرشسة التي يتع َّرضان لها يومياً من خالل حمالت التهويد واالستيطان والهدم وتغيري
املعامل ،ونع ّد هذا العمل واجباً رشعياً ووطنياً وإنسانياً عىل الدول والحكومات والشعوب واملنظامت
أن تضطلع به.
املكتب اإلعالمي
األحد  3رجب 1432هـ
املوافق  5حزيران /يونيو 2011م

وثيقة رقم :146
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قال وزير الخارجية [الربيطاين وليام هيغ]:
“أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن عدداً من املتظاهرين قتلوا وأصيب آخرون إثر
احتجاجات أمس يف مرتفعات الجوالن .وإذ نعرتف بحق إرسائيل يف الدفاع عن نفسها ،فإن من
األهمية مبكان أن تكون ردة فعلها مناسبة ،وأن تتجنب استخدام القوة املميتة إال يف حاالت الرضورة
القصوى ،وأن تحرتم حق التظاهر واالحتجاج .وما زلت أدعو جميع األطراف ،مبا يف ذلك حكومات
إرسائيل وسوريا ،عىل فعل كل ما بوسعها لحامية أرواح املدنيني وتجنب األعامل االستفزازية”.
وجاءت هذه الترصيحات بعد أن أطلقت القوات اإلرسائيلية النار عىل املتظاهرين القادمني من
سوريا لالحتجاج يف هضبة الجوالن املحتلة.
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