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 –4تعرب اللجنة التنفيذية عن تقديرها للجهود املبذولة من جانب اللجنة الرباعية الدولية والحرص
عىل نجاح مساعيها من أجل الوصول إىل إطالق العملية السياسية وفق األسس التي احتواها بيانها
األخري ،ويف املقدمة منها اإلقرار مبرجعية العملية السياسية وخاصة االعرتاف اإلرسائييل بحدود
عام  ،1967ووقف جميع االنتهاكات واألعامل االستفزازية خاصة االستيطان واستمراره يف جميع
األرض الفلسطينية ويف مقدمتها القدس.
 –5تؤكد اللجنة التنفيذية عىل إعطاء قضية األرسى األولوية الدامئة ،وعىل أهمية متابعة هذا امللف
مبا يف ذلك العمل عىل إطالق رساح أعداد جديدة من األرسى ويف مقدمتهم ذوي األحكام العالية،
ودعوة الجهات الدولية املعنية ببذل أقىص الجهد من أجل إنجاز هذه الخطوة.
 –6تؤكد اللجنة التنفيذية عىل رضورة تحقيق تقدم فعيل يف إنجاز املصالحة الوطنية والسري قدم ًا
نحو إجراء انتخابات شاملة رئاسية وترشيعية ولعضوية املجلس الوطني ،وبهدف توفري وحدة
رؤيا سياسية ملواجهة استحقاقات املرحلة القادمة واملصاعب والتحديات املقبلة ،ويف ظل األزمات
اإلقليمية املتفاقمة.
وترى اللجنة التنفيذية أن إنهاء االنقسام الفلسطيني يساعد عىل إسقاط الذريعة التي
استخدمت يف مجلس األمن الدويل من قبل بعض األطراف للتشكيك يف أهلية فلسطني لعضوية
األمم املتحدة.
 –7تدين اللجنة التنفيذية استمرار احتجاز األموال الفلسطينية من قبل الحكومة اإلرسائيلية ،وتعتربه
عمالً من أعامل القرصنة ،وتؤكد عىل رضورة التوجه إىل جميع الهيئات الدولية مبا فيها مجلس
األمن الدويل لإلفراج عن أموال الشعب الفلسطيني.
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بيان صحفي لحركة حامس حول قرار هدم جرس باب املغاربة
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رصح مصدر
تعقيب ًا عىل عزم االحتالل الصهيوين هدم جرس باب املغاربة خالل ثالثني يومياًَّ ،
مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
إ َّننا يف حركة حامس نح ّذر االحتالل الصهيوين من مغ َّبة هذا العمل اإلجرامي الذي يستهدف
جزءاً ال يتجزأ من املسجد األقىص ،ونعده استهتاراً مبشاعر األ َّمة اإلسالمية ،وتعدياً صارخاً عىل
املقدسات.
َّإن تنفيذ االحتالل لهذا املخطط ستكون له عواقب وخيمة ،فاملساس بجرس باب املغاربة انتهاك
لحرمة املسجد األقىص املبارك التي مت ّثل خطاً أحمر لشعبنا وأمتنا.
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إ ّننا يف حركة حامس إذ نحذر االحتالل من املساس باملسجد األقىص فإننا ندعو شعبنا الفلسطيني
وأمتنا العربية واإلسالمية إىل هبة جامهريية نرصة لألقىص ،كام ندعو جامعة الدول العربية ومنظمة
التعاون اإلسالمي إىل التحرك العاجل ملنع عدوان االحتالل عىل املسجد األقىص.
املكتب اإلعالمي
األربعاء  20ذي الحجة 1432هـ
املوافق  16ترشين الثاين /نوفمرب 2011م
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كلمة محمود عباس يف ذكرى وفاة الرئيس يارس عرفات حول مطالبة
الواليات املتحدة بدور متوازن يف عملية التسوية السلمية[ 295مقتطفات]
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بسم الله الرحمن الرحيم
أيتها األخوات واإلخوة األعزاء
يا أبناء شعبنا الفلسطيني يف كل مكان
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
نلتقي اليوم يف الذكرى الثالثة والعرشين إلعالن االستقالل الفلسطيني ،ولنحيي الذكرى السابعة
لرحيل شهيدنا الخالد يارس عرفات ،مفجر ثورتنا وقائد مسريتنا ورمز قضيتنا ،نستعيد ذكراه ويف
القلب غصة لفراق وقع قبل أن تكتحل عينا الشهيد الخالد مبرأى القدس وقد نالت الحرية وقد
تزينت بأعالم فلسطني ترفرف عىل أسوارها ومساجدها وكنائسها عاصمة أبدية لدولة فلسطني
مستقلة كاملة السيادة.
نسرتجع مآثره ويف القلب إكبار وافتخار لسرية ومسرية القائد الكبري الذي عاش واستشهد مسكوناً
بحلم الهوية والحرية واالستقالل نذر حياته لقضية شعبه فتنقل يف ميادين الكفاح من ساحة إىل
ساحة ،زاوج بني البندقية وغصن الزيتون ،ومثلام كان محارباً ال تلني له قناة كان أيضاً مفاوضاً صلباً
ومدافعاً عنيداً عن حق الشعب الفلسطيني يف الحياة الحرة الكرمية يف دولة مستقلة وعاصمتها
القدس الرشيف.
تحت قيادته تعملقت فتح وحازت عن جدارة عىل قيادة النضال الوطني الفلسطيني ،ويف ظل
زعامته؛ منت منظمة التحرير الفلسطينية ،واتسعت قواعدها الشعبية ،وتعاظم دورها السيايس
لتصبح املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني ووطنه املعنوي ،وتحت رئاسته بنيت مؤسسات
الدولة الفلسطينية ووضعت األسس القتصاد وتنمية وازدهار وحكم رشيد.
لقد كان رحيله مبثابة الفاجعة عىل املستوى الوجداين ،وكان ميكن يف تلك الظروف الصعبة قبل
سبعة أعوام أن يشكل انتكاسة خطرية يف عملنا الوطني لوال ما تركه فينا الراحل الكبري من التزام
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