الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

وممثل اللجنة الرباعية بلري لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،مشجعة التنفيذ الكامل لها والقيام
بخطوات إضافية.
وتعرب اللجنة الرباعية عن أسفها لتوقف إرسائيل عن التزامها بتجميد نشاطها االستيطاين ملدة
 10أشهر ،وتؤكد بشدة أن اإلجراءات أحادية الجانب من قبل أي من الطرفني ال ميكن أن تحكم
مسبقاً عىل نتائج املفاوضات ،ولن يعرتف بها املجتمع الدويل.
وأدانت اللجنة الرباعية إطالق الصواريخ من غزة وشددت عىل الحاجة إىل الهدوء واألمن لكال
الشعبني.
وبالنظر إىل التطورات يف الرشق األوسط ،أعربت اللجنة الرباعية عن قناعتها بأن أي تأخري يف
استئناف املفاوضات يرض بفرص الوصول إىل السالم واألمن اإلقليميني .وشددت اللجنة عىل حاجة
األطراف والجهات املعنية لبذل الجهود بشكل عاجل لترسيع عملية السالم اإلرسائييل – الفلسطيني
والسالم العريب – اإلرسائييل الشامل ،وهو أمر حتمي لتجنب العواقب املرضة باملنطقة.

وثيقة رقم :32

بيان صادر عن التجمع الشبايب الفلسطيني حول االنقسام الداخيل
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أيها الشعب الفلسطيني البطل :ها هي ثورات النرص تتواىل ،وينفجر غضب الشعوب يف وجه
الطغاة والفاسدين ،فباألمس كانت تونس واليوم مرص وغد ًا لناظره قريب.
أيها الشعب الفلسطيني البطل :تحدث كل الثورات فيام ال ترى القيادة الفلسطينية السياسية
بأن يف ذلك رسالة هامة لها ،عليها أن تفهمنا جيد ًا وبأن الشعب الفلسطيني ليس بعيداً عن هذا
الغضب ،وبأن الشعب الفلسطيني عامة والشباب خاصة قد ّ
مل هذا الوضع ،وهذا االنقسام املهني
الذي شوه صورة فلسطني.
إننا يف “التجمع الشبايب الفلسطيني” نناشد باسم الوطن وباسم الشهيد يارس عرفات ،والشهيد
أحمد ياسني ،السيد محمود عباس والسيد إسامعيل هنية ،بوقف هذا االنقسام وبوقف كل أشكال
االعتقال السيايس ،كام إننا نناشد السيد محمود عباس بالسامح لجريدة فلسطني وتلفزيون وفضائية
األقىص بالعمل بحرية كاملة مع كافة طواقمها واإلفراج عن كافة الصحافيني يف الضفة الغربية .ونناشد
السيد إسامعيل هنية بالسامح لصحيفة الحياة واأليام والقدس وتلفزيون وفضائية فلسطني بالعمل
بكل حرية مع كافة طواقمهم الصحافية واإلفراج الفوري عن كافة الصحافيني ،وفتح املؤسسات التي
تم إغالقها وعىل رأسها منتدى شارك الشبايب.
إننا نطالب طريف الرصاع الفلسطيني “حامس وفتح” باإلعالن عن تشكيل حكومة انتقالية تضم
شخصيات وطنية ورجال أعامل مستقلني ،إىل أن يتم التحضري لعملية االنتخابات خالل شهور .كام
نطالب لجنة االنتخابات باإلرساع يف تحضري كل ما يلزم لتكون االنتخابات حرة ونزيهة.
78

الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

رسالتنا إىل الفصائل الفلسطينية املختلفة :ال تكونوا سلبيني ،إن عليكم أن تتخذوا موقفاً حازماً
مام يجري ونناشدكم بأن تنضموا لنا يف ندائنا.
رسالتنا إىل املستقلني :التجمع الوطني برئاسة السيد منيب املرصي .وتجمع الشخصيات املستقلة
برئاسة السيد يارس الوادية .نريد منكم موقفاً واضحاً وحازم ًا وندعوكم للوقوف مع أبنائكم من شباب
الشعب الفلسطيني.
رسالتنا إىل مؤسسات املجتمع املدين :إن ما يعطيكم مصداقية ويؤكد عىل نزهتكم هي حياديتكم
ومواقفكم الحرة الداعمة للوحدة وملطالب الشباب الفلسطيني ،فأكدوا لنا ذلك بوقوفكم معنا
وانضاممكم إىل ندائنا هذا.
رسالتنا إىل وسائل اإلعالم املختلفة :توقفوا عن الردح وهذا التدين يف مستوى الخطاب وليكن
الوطن بوصلتكم ،وارفضوا كل ما من شأنه أن يفرق بني شطري الوطن.
ختاماً :لقد دمعت عيوننا كثرياً ونحن نشاهد أحداث تونس ومرص ،لقد أيقظت فينا هذه الثورة
العربية مشاعر الكرامة وأعطتنا األمل الذي حاول البعض اغتصابه منا .إننا ندعوكم للمشاركة معنا
يف خطوتنا التالية والتي سنعلن عن موعدها يف وقت الحق ،والتي ستكون عبارة عن تظاهرة مليونية
يف غزة ورام الله ومناطق  48املحتلة مؤكدين عىل أنها سلمية ومؤكدين عىل حرمة الدم واألرض
واملمتلكات العامة والخاصة وبأن من يخرج عن ذلك ال ميثلنا وما هو إال مخرب خرج عن القانون.
دامت ثورة الشعوب
عاشت فلسطني حرة عربية
يسقط الخونة واملنقسمون
التجمع الشبايب الفلسطيني
املنسق العام
أحمد عرار
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بيان صحفي صادر عن وزارة اإلعالم يف رام الله حول مخطط لالستيطان
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تنظر وزارة اإلعالم بخطورة بالغة إىل إعالن بلدية االحتالل يف القدس ،من أن ما تسمى لجنة
البناء والتخطيط فيها ،ستق ّر اليوم اإلثنني إقامة مبنيني استيطانيني يشتمالن عىل ثالث عرشة وحدة يف
حي الشيخ جراح وسط املدينة املحتلة؛ لصالح جامعات يهودية متطرفة تحتل حالياً أربعة منازل فيه.
إن ما تنفذه وتخططه وتقره دوائر االحتالل يف زهرة املدائن ،بالرغم من اختالف توقيته وآليات
اإلعالن عنه ،يتجند كله يف خدمة النوايا االستيطانية لتهويد القدس وشطب الوجود الفلسطيني فيها.
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