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رساحه فوراً وعدم الرضوخ للضغوطات التي ميارسها اللويب الصهيوين ضد قبول هذا الشيخ املناضل
عىل األرايض الربيطانية.
 –4ويناشد االتحاد العامل الحر إىل الثبات عىل مبادئ الحرية وحقوق اإلنسان وعدم الرضوخ للتنازل
عنها كام يدعو السلطات اليونانية إىل عدم االستجابة إىل الضغوطات التي متارسها دولة إرسائيل
من أجل عدم السامح لقافلة الحرية  2من االنطالق إىل فك الحصار املظروب [املرضوب] عىل غزة
وينتهز االتحاد هذه الفرصة ليحيي أحرار العامل الذين شاركوا يف هذه القافلة ويشد عىل أزرهم
بالرغم من التهديدات اإلرسائيلية للتصدي لها ومنعها من الوصول إىل القطاع.
قال تعاىل ( َو َس َي ْع َل ُم ا َّل ِذينَ َظ َل ُموا أي ُمن َق َل ٍب َين َق ِل ُب َ
ون) الشعراء .227
الرئيس
األمني العام
أ .د /يوسف القرضاوي
أ .د /عيل محيي الدين القره داغي

وثيقة رقم :177

كلمة محمود عباس خالل لقائه وفداً برملانياً أردنياً أكد فيها أن األردن
ليس الوطن البديل للفلسطينيني[ 177مقتطفات]
 6متوز /يوليو 2011

شدد الرئيس محمود عباس عىل متانة العالقة األخوية بني الشعبني ،الفلسطيني واألردين.
وقال سيادته ،خالل لقائه وفداً برملانياً أردنياً ،اليوم األربعاء ،مبقر الرئاسة يف مدينة رام الله،
بحضور عدد من الشخصيات السياسية الرسمية“ ،نحن أشقاء ولكن األردن تبقى األردن وفلسطني
تبقى فلسطني”.
وأكد سيادته أن هذا هو الرد عىل بعض الترصيحات اإلرسائيلية الداعية إىل أن يكون األردن هو
الوطن البديل ،مضيفاً أن “املوقف األردين ال يختلف عن املوقف الفلسطيني”.
وأشار سيادته إىل التنسيق الدائم مع العاهل األردين امللك عبد الله الثاين يف كافة القضايا “الذي
مل يبخل يوماً علينا ،إىل حد أنه يف حال تقدمنا بأي طلب فإنه يأمر بتنفيذه من الجهات األردنية دون
الرجوع إليه”.
وحرص السيد الرئيس عىل وضع الوفد الضيف ،بعد الرتحيب به ،يف صورة تفاصيل املراحل
السابقة من املفاوضات السياسية ،انطالقاً من خيارنا تبني السياسة السلمية من أجل الوصول إىل
نتيجة سلمية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس عىل حدود الرابع من حزيران .1967
().....
وقال إن “املفاوضات هي األساس للوصول إىل الحل ،وال يوجد عندنا خيارات ،ولن أعود لالنتفاضة
املسلحة بل خيارنا هو الخيار السلمي الذي بدأ الربيع العريب يطرحه وينادي به”.
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وأضاف “نحن واضحون يف موقفنا وال نتدخل فيام يجري يف البلدان العربية وال نقول رأياً فيه،
وهذه أمور مرتوكة للشعوب وما تقرره الشعوب نحن معه”.
وتابع“ :بالنسبة لنا املفاوضات ثم املفاوضات ثم املفاوضات” ،مشدداً عىل أنه يف حال فشل
هذا الخيار“ ،فإنه ال يبقى أمامنا بعد الله سبحانه وتعاىل إال التوجه إىل أعىل منرب عاملي وهو
األمم املتحدة”.
().....

وثيقة رقم :178

رسالة من الالجئني الفلسطينيني يف العراق يطالبون فيها باستقبالهم يف
178
قطاع غزة
 7متوز /يوليو 2011

فخامة رئيس الوزراء يف السلطة الوطنية السيد إسامعيل هنية أبو العبد املوقر
نحييكم بتحية اإلسالم السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ومن خاللكم نبعث بالتحية إىل كل رفاقك املناضلني وإىل كل شعبنا الفلسطيني يف الداخل
والشتات وأينام وجد.
نحن الالجئني الفلسطينيني الهاربني من العراق بسبب القتل والتهجري والخطف حفاظاً عىل
عوائلنا ونسائنا وأطفالنا ،وقد لجأنا إىل القريب والبعيد ومل نلقي أذاناً صاغية.
إن املرحلة الحالية والتي تليها تكاد تكون أصعب من سابقاتها ،إال أن اإلرهاصات والواقع يشري
لتفسخ كبري وترشذم واسع لألوارص االجتامعية وشتات قرسي للعوائل الفلسطينية التي كانت تحت
خيمة واحدة قبل عام  2003يف العراق ،وهذه الظاهرة من الخطورة مبكان أكرب من خطورة الوضع
األمني وآثارها بدأت تظهر شيئاً فشيئاً.
لقد تجاوز عدد قتىل فلسطينيي العراق ألكرث من ( )600عىل أيدي امليليشيات الظالمية وبدم
بارد مع مئات من الجرحى ولكل الفئات العمرية ،واعتقال وتعذيب املئات من إخواننا يف معتقالت
وسجون هذه امليليشيات ومنهم من افتدى نفسه وعائلته من القتل مقابل املال واألمالك ،وخسارة
البيوت العامرة عىل مدى سنني اإلقامة منذ  1948التي قضيت يف العراق.
إن ما يؤمل الالجئني الظروف البيئية الصعبة غري املألوفة لهم من عواصف رملية وأمطار غزيرة
وثلجية وشمس ساطعة حارقة يف ذات اليوم وغرق دورهم وآفات الفراغ ،فإذا كان العمل رسالة
األحياء فإن العاطلني موىت ،وانقطاع أبناؤهم عن الدراسة الجامعية واملعاهد العليا ،وقساوة الظرف
الذي يعانونه من ظهور الحرشات والزواحف ولدغ الكثريين منهم وشحة مياه الرشب الصحية.
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