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۱ 
 

 

، موسى أبو "حماس"حديث صحايف لعضو املكتب السياسي حلركة 

بصورة واضحة على إزالة  ينصّالتهدئة أن اتفاق فيه مرزوق، يؤكد 

ضمن نطاق  تتم عملية الصيدعلى أن و ،املنطقة العازلة مع إسرائيل

1TP0Fميالً ١٢إىل  أميال وصوالً ٦مساحة من 

∗
 

 

 .٢٧/٨/٢٠١٤قطاع غزة، 

 

، إن حركته ملتزمة "حماس"ـ قال الدكتور موسى أبو مرزوق عضو املكتب السياسي ل

الرؤية  اًحبالتهدئة التي توصلت إليها برعاية مصرية، ما التزمت بها دولة االحتالل، موض

 .بشأن اتفاق التهدئة وإدارة معبر رفح وإعادة بناء منظمة التحرير "حماس"ـ السياسية ل

وأكد أبو مرزوق يف حديث صحفي، أن املقاومة الفلسطينية مقبلة على مرحلة جديدة من 

 .والبناء وإعادة ترميم ما دمرته دولة االحتالل  خالل عدوانها على غزة داإلعدا

ل فترة العدوان، ودولة االحتالل عاشت حالة املقاومة ثبتت مع أبناء شعبها طوا"وقال إن 

 .خرىالكيان الصهيوين يف تكرار عدوانه على غزة مرة أُ  ، متحدياً "انهزام غير مسبوقة

إىل أن  وأضاف أبو مرزوق أن دولة االحتالل هي أضعف من أن تواجه غزة، مشيراً

 .بمعركتها حتى حترير القدسستستمر  ،من احلرب يوماً ٥١املقاومة التي ال زالت بقوة عتادها بعد 

                                                           

∗
 :، يف الرابط اإللكتروين التايلام، املكتب اإلعالميالدين القسّ كتائب الشهيد عزّ: املصدر
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ويف سياق متعلق بالتهدئة، قال إن االتفاق ينص بصورة واضحة على إزالة املنطقة 

 .ميال ١٢أميال وصوالً إىل  ٦وعملية الصيد ضمن نطاق مساحة من  ،)إسرائيل(العازلة مع 

ح والسما ،ولفت إىل أن االتفاق نص على فتح جميع املعابر اخلمسة مع دولة االحتالل

 .بإدخال كل املستلزمات الضرورية إلعادة بناء غزة وإعمارها

ونوه إىل أن االتفاق نص على وقف كل عمليات االغتيال وجميع العمليات العدوانية على 

 .الوسيط املصري هو الراعي والضامن لالتفاق أن إىل قطاع غزة، مشيراً 

يه من التزامات بشأن اتفاق ولة عن تنفيذ ما تم االتفاق علؤوذكر أن حكومة التوافق مس

 .إىل ضرورة االلتزام بوحدة التوافق والقرار الفلسطيني يف إدارة املرحلة املقبلة التهدئة، منوهاً

نحن معنيون بشكل واضح بوحدة .. أي اختالف بالقرار من شأنه أن يضر بالقضية: "وتابع

 ."النظام السياسي واإلداري باألراضي احملتلة

ر رفح احلدودي، أكد استعداد حركته العمل بكل ما يلزم لسحب الذرائع وفيما يتعلق بمعب

بعودة جهاز حرس الرئاسة إىل إدارة املعبر، واملوظفين القدامى  باًالتي تعرقل تشغيل املعبر، مرحّ 

 .إىل العمل

أن هذا األمر  ورفض أبو مرزوق مبدأ تغيير املوظفين احلاليين العاملين يف املعبر، مؤكداً

 ."ألن من شأنه أن يمزق الوحدة الوطنية" ،"حماس"لن تقبل به حركة 

 ،، حممود عباس رئيس السلطة"حماس"ـ ، دعا عضو املكتب السياسي ل]ذاته[ ويف السياق

إىل ضرورة املسارعة بالبدء يف تطبيق جميع ما تم االتفاق عليه من ملفات املصاحلة، ويف 

 .مقدمتها االلتزام بتطبيق جدول إعادة بناء منظمة التحرير


