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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
33
يف حي الشيخ جراح يف القدس
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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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وتصف الوزارة الخطط االحتاللية املزمع املصادقة عليها اليوم ،بإعالن رسمي آخر يعرب عن ميض
االحتالل يف تطهري عرقي علني ،القتالع البرش وطمس التاريخ وصبغه بسياسة األمر الواقع والهروب
إىل األمام من أي استحقاق سيايس.
إن قوى التطرف التي تسعى إىل وضع يدها عىل سائر البيوت الفلسطينية املتبقية بدعوى
ملكيتها لألرض املقامة عليها هذه املنازل ،ليس إال ذريعة وتزويراً وطمساً لكل الحقائق.
وتحث الوزارة عىل وقع هذا املخطط األسود ،التشكيالت الدولية واألطر القانونية والهيئات التي
ترفع شعار حامية البرش والحجر إىل إنقاذ القدس وحامية أهلها وتاريخها ،بإجراءات ملموسة ،وليس
ببيانات رئاسية ال تقدم وال تؤخر.
وتتوجه الوزارة إىل مجلس األمن الدويل بشكل خاص التخاذ تدابري عاجلة تفرض عىل االحتالل
الكف عن التالعب بالرشعية الدولية ،والتوقف عن فرض سياسات اإلمالء وفرض األمر الواقع يف أرض
محتلة ينبغي أن تحميها القوانني الدولية ،وتساندها الرشعية األممية للخالص وتصفية االستعامر.
إن قراءة عاجلة لخطة ما تسمى بلدية االحتالل ،ستعني طرد عدد من العائالت الفلسطينية
التي تعيش يف بيوتها؛ من أجل بدء أعامل البناء ،وصوالً إلقرارها هدم مبنيني يف الجزء الغريب من
الحي وبناء اثنني من املباين الجديدة لليهود املتطرفني .فيام تعني خطط مصادرة املزيد من أرايض
املواطنني جنوب القدس املحتلة؛ بهدف فتح طريق للوصول إىل مستوطنة جبل أبو غنيم ،رد عميل
عىل إعالن الرباعية الدولية األخري.
وترى يف محاوالت إضفاء الصبغة القانونية عىل مخططات تهويد املدينة ،من جانب املحاكم
اإلرسائيلية ،ليس إال عملية تجميل لوجه ميارس كل أنواع ال ُقبح السيايس واألخالقي.
وزارة اإلعالم – رام الله
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ترصيح صحفي لحركة حامس حول االتهامات املرصية لحامس بتفجري
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تعقيباً عىل توجيه النائب العام املرصي بالغاً لوزير الداخلية السابق حبيب العاديل بالتورط يف
رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
تفجري كنيسة القديسني يف اإلسكندريةَّ ،..
السابق حبيب العاديل لنيابة أمن الدولة
َّإن إحالة البالغ املق ّدم ضد وزير الداخلية املرصي َّ
بشأن صلته بتفجري كنيسة القديسني يف اإلسكندرية يكشف مدى تو ّرطه وغريه من املسؤولني يف
توجه ظل ً
ام وبهتاناً ضد
مرص ،يف الوقوف خلف العديد من االتهامات السياسية الجائرة ،التي كانت ّ
املقاومة الفلسطينية يف قطاع غزة ،واتهامها باملسؤولية عن بعض التفجريات اإلجرامية التي كانت
تستهدف أمن الشقيقة مرص ،..وذلك بغرض تحريض وتأليب العامل عىل شعبنا الفلسطيني ،وتشويه
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