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للحياة ،وتكون أراضيها متصلة وفق خطوط عام  1967عاصمتها القدس الرشقية ،وتعيش جنباً إىل
جنب بسالم وأمن مع جميع بلدان املنطقة ،مبا فيها إرسائيل ،ضمن مفهوم إقليمي يتبنى السالم
الشامل ويستند إىل رشوط وأحكام متفق عليها دولياً وإىل مبادرة السالم العربية .هذا هو املدخل
الوحيد الذي ميكننا من التعامل بصورة أكرث فعالية مع التحديات والتهديدات األخرى.
ولقد ناقشنا الوضع يف لبنان كام ذكرت الوزيرة ،واتفقنا عىل وجوب بذل كافة الجهود يك يسود
السالم ،واالستقرار ،واألمن ،واالحرتام التام من جانب كافة األطراف للعملية الدستورية واألعراف
والتقاليد السياسية العميقة الجذور يف لبنان ألن ذلك ُيش ِّكل الطريق الوحيد الستمرار املحافظة عىل
قابلية الحياة ،واالستقرار ،واألمن ،والسالم .ويدعم األردن بصورة ال لبس فيها سيادة لبنان ،وتالحمه
الوطني ،واستقالله ،ويشدد عىل أهمية احرتام السيادة بشكل تام وتنفيذ االلتزامات والتعهدات التي
تقدم بها املجتمع الدويل إىل لبنان والعكس بالعكس.
كام ناقشنا أيضاً عالقاتنا الثنائية املمتازة وسبل توسيعها .وأطلعت الوزيرة عىل التقدم الذي
حققته الحكومة يف تنفيذ أجندة اإلصالح الشامل التي وضعها جاللة امللك عبد الله الثاين ،والتي
تشمل الربملان الجديد – مجلس النواب ،الذي جاء كنتاج النتخابات عامة حرة ونزيهة ،كام شهد
بذلك املراقبون األمريكيون والدوليون ،الذين ُوجهت إليهم الدعوة ملراقبة االنتخابات ،كام ذكرت ذلك
الوزيرة.
واآلن ،أصبح الربملان يف موقعه الصحيح .واإلصالحات وأبعادها االقتصادية تشكل تحديات ولها
تأثريات اجتامعية ،ونحاول من جهتنا أن نفعل كل ما بوسعنا للميض بثبات يف تنفيذ أجندة اإلصالح
السيايس واالقتصادي ،ويف نفس الوقت تخفيف الصعوبات االقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار
النفط واملواد الغذائية دولياً األمر الذي يؤثر عىل االقتصاد األردين .كام نستمر بثبات ،ومبساعدة
أصدقائنا هنا يف الواليات املتحدة ويف أماكن أخرى من العامل ،يف تنفيذ أجندة اإلصالح االقتصادي
ويف تخفيف حدة الصعوبات االقتصادية التي تنجم عن الوضع االقتصادي حول العامل ويف معالجتها.
ونحن ،كام كنا دامئاً ،ملتزمون بذلك .صاحب الجاللة ملتزم بذلك ،ونحن ملتزمون مبواصلة حوارنا
ومشاوراتنا معكم يف جميع األوقات ،أيتها السيدة الوزيرة .وشكراً جزيالً لك.
الوزيرة كلينتون :شكراً لك يا صديقي.
().....
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بيان صادر عن القوى الوطنية واإلسالمية يف فلسطني املحتلة سنة 1948
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 27كانون الثاين /يناير 2011

أصدرت القوى الوطنية واإلسالمية يف الداخل الفلسطيني اليوم (الخميس) بيان ًا يف أعقاب نرش
وثائق املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية ،و“كشف املستور” يف قناة الجزيرة ...وجاء يف البيان:
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ال تنازل عن ثوابتنا الفلسطينية..
يا جامهري شعبنا...
طالعتنا فضائية “الجزيرة” مساء األحد املنرصم وعىل مدار األيام التي خلت بسلسلة من الوثائق
املتعلقة باملفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية تتناول مواضيع يف غاية الحساسية كالقدس واملقدسات
اإلسالمية واملسيحية ،وعىل رأسها املسجد األقىص وكنيسة القيامة ،والالجئني والتنسيق األمني والتبادل
السكاين.
إن املراقب للواقع الفلسطيني وللعالقات اإلرسائيلية – الفلسطينية عىل مستوى السلطة مل
يتفاجأ من هذه الوثائق َّ
ألن معظمها دار الحديث عنها أو حولها يف الصحافة اإلرسائيلية .بيد َّأن
الواقع الذي متر فيه القضية الفلسطينية ،وما آلت إليه يف ظل الواقع االحتاليل اإلرسائييل لألرايض
الفلسطينية ،وعبثية تعامله “الفوقي” و“القهري” مع قضيتنا ،ويف ظل التعنت اإلرسائييل الساعي
البتزاز املفاوض الفلسطيني حتى آخر رمق منه ،يحتم علينا التأكيد عىل الحقائق التاريخية التالية
التي تتجاوز الوثائق بغض النظر عن صدقيتها أو عن طريقة عرضها ،وهي أنه حتى عام النكبة
“عام  ”1948مل يكن هناك يشء اسمه دولة إرسائيلية ،وأن هذه الدولة قامت عىل جزء من الرتاب
الفلسطيني بقرارات دولية دفع شعبنا الفلسطيني مثنها من تدمري بنيته املدنية والحضارية وآالف
الشهداء ومئات آالف الالجئني الذين أصبح عددهم اليوم يتجاوز خمسة ماليني الجئ ..ثم احتلت
الدولة اإلرسائيلية ما تبقى من الرتاب الفلسطيني عام  1967لتصبح فلسطني التاريخية كاملة خاضعة
للسيطرة اإلرسائيلية ،ثم انسحبت بفعل املقاومة الفلسطينية من قطاع غزة عام  .2005وعليه َّ
فإن
الحقوق ال تزول بالتقادم وإنه “ما مات حق وراءه مطالب”!
لقد دخل املفاوض الفلسطيني يف دوامة املفاوضات مع املؤسسة اإلرسائيلية ،ووجدنا أنفسنا
كشعب فلسطيني بني عشية وضحاها بني ّ
فك التنسيق األمني وضغوطات لقمة العيش.
نحن القوى الوطنية والقومية واإلسالمية يف الداخل الفلسطيني وكتذكري للفلسطينيني يف كل
أماكن تواجدهم وكذلك كتذكري للعرب واملسلمني نؤكد عىل الثوابت التالية والتي تتجاوز هذه
الوثائق وبغض النظر عن صدقيتها من عدمه:
 –1حق العودة لالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم ووطنهم وبخاصة إىل منطقة الـ  ،48حق غري قابل
للترصف ،أو التفريط أو التنازل؛
 –2إزالة املستوطنات من املناطق املحتلة عام  1967وتقرير املصري وإقامة الدولة كاملة السيادة
وعاصمتها القدس الرشيف مبا يف ذلك األماكن اإلسالمية واملسيحية املقدسة؛
 –3القدس املحتلة خط أحمر غري قابل للتفاوض أو التجاوز؛
 –4نحن الفلسطينيني داخل الـ  ،48نرفض أي عملية تبادل مع املستوطنات الكولونيالية يف
الضفة الغربية ،ألننا نرفض أن يتم التعامل معنا عىل أساس ربط تواجدنا األصيل عىل أرض اآلباء
واألجداد مع مهاجرين مستوطنني عنوة عىل أرض وطننا ،كذلك فإننا نرفض أن يتفاوض نيابة عنا
أي طرف فلسطيني أو إرسائييل ،فعندنا قيادة وطنية مؤهلة ،ممثلة بلجنة املتابعة العليا ،للدفاع
عن حقوقنا يف هذه املرحلة التاريخية وبغض النظر عن رؤانا االسرتاتيجية لقضيتنا الوطنية؛
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 –5أرسى الحرية الفلسطينيون من كافة مركبات شعبنا وأماكن تواجدهم ،وخاصة أرسى الـ 48
والجوالن والقدس ،ومعهم أرسى الحرية العرب واملسلمون القابعون يف سجون االحتالل اإلرسائييل،
قضيتهم قضية مقدسة ال يجوز التفريط بها أو التهاون بها أو التنازل عنها.
• إننا نعترب الثوابت أعاله ،حقوق وطنية مقدسة وغري قابلة للتفاوض أو التنازل أو التفريط بها
أو بأجزاء منها ،ومن يفعل ذلك إمنا هو خارج عىل قضية شعبه الوطنية ،يطعنها يف املقتل وكل
من تس ّول له نفسه الخروج عىل هذه الثوابت ،عليه أن يعرف أن شعبنا سيتربأ منه ومن فعلته،
وإننا واثقون أن شعبنا يف القدس والشتات والداخل كله ماض ٍ يف مقاومة دولة األبارتهايد عىل كل
الجبهات ،ويف مقدمتها رفض مرشوع يهودية الدولة ،بكل ما تحمله من مخاطر شطب للحقوق
القومية لفلسطينيي الـ  48ولالجئني الفلسطينيني!
أخرياً نؤكد أن تعنّت املؤسسة اإلرسائيلية وجشعها الكولونيايل ،ورفضها قبول التنازالت التي مل
ينفي جلها املفاوض الفلسطيني ،قد جنّبت شعبنا نكبة تاريخية جديدة ،األمر الذي يحتّم وقف
هذا النهج الخطري والتنسيق األمني الذي يخدم االحتالل اإلرسائييل فقط ،هذه الحالة تفرض إعادة
بناء م.ت.ف عىل أساس متفق عليه بني كل الفصائل الفلسطينية ،ويعيد اللحمة لشعبنا الفلسطيني
وقيادته امللتزمة بثوابت الحد األدىن الواردة أعاله.
استناداً إىل ما ورد يف هذا البيان ،فإن القوى املوقعة أدناه تدعوكم للمشاركة يف املهرجان الخطايب
الذي سيقام يف باقة الغربية ،يوم السبت املوافق  ،2011/1/29يف متام الساعة الثانية بعد الظهر ،يف
قاعة أفراح باقة يف املنطقة الصناعية.
هلموا بجامهريكم لرنفع رصختنا املدوية ضد التفريط ومن أجل التمسك بالثوابت الوطنية....
التوقيع :الحركة اإلسالمية – التجمع الوطني الدميقراطي – حركة أبناء البلد – الحزب الدميقراطي
العريب – الحزب القومي العريب
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خص الرفيق أحمد سعدات أمني عام الجبهة الشعبية األسري يف سجون االحتالل وكالة “معاً”
ّ
بالرسالة التالية:
موقفي بشأن ما ورد من تفاصيل حول ظروف اعتقايل يف تاريخ  02/01/15وأن السلطة تتحمل
مسؤولية اعتقالنا يف سجونها ،وخطيئة املوافقة عىل اتفاق أريحا ومن ثم اختطافنا من سجن أريحا
يف آذار  ،2006وهذا أساساً ال ينطبق عىل وضعنا أو عىل وضعي الخاص بل هو انعكاس لسياسة
التنسيق األمني ،وقبول السلطة وأجهزتها األمنية كافة أن تلعب دور املوظف لحامية أمن إرسائيل،
واألمثلة كثرية عىل دفع الكثري من املناضلني حياتهم أو حريتهم مثناً لهذه السياسة مبا يف ذلك
ُ
رصحت سابقاً هو رأس السلطة املرحوم
عنارص مقاومة من فتح ،فاملسئول األسايس عن اعتقايل كام
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