
  

 (مرزوق أبو محمد موسى)אבו מרזוק מוסא מוחמד ל פתוח מכתב

 ,סגן ראש הלשכה המדינית של חמאסלכבוד: 

 ,מרזוק אבו מר

 אשר את לקרוא שמחנו "שלום של וספרות לתרבות הבינלאומי הפורום - איפלק"ב ואנ

 ואנחנו ... בשטח קיימת שישראל, בישראל מצדנו מציאותית הכרה שיש ספק אין: "כתבת

 ." אלו בהסכמים כולם מכירים

 לאומיות שאיפותב הדדית הכרה להיות צריכההעליונה של חמאס וגם של ישראל  המטרה

 צריכה וישראל, ישראל מדינת של בלגיטימיות להכיר צריך חמאס. של שני העמים

 פלסטינית למדינה הפלסטיני העם של הלגיטימית בשאיפה ולהכיר, הכיבוש להפסיק עם

 .ישראל שכנתה לצד בשלום ומשגשגת קיימא החיה-,ובר חופשית

 :הישראליוהפלסטיני  משני הצדדים, הבאים בצעדים צורך יש זו מטרה להשיג כדי

 הדדית בשאיפות הלאומיות ההכר  .1

(. 2015/04/23) אתמולשוב כפי שהתרחש  ישראל לעבר רקטות ירי יש להפסיק

. ישראל רקטות לעבר למנוע לחלוטין יריועליו  בעזה האחראי המנהיג הוא חמאס

 אינה של חמאס השנאה אמנתשהמנהיג הפלסטינאי חלאד משעל הצהיר ש היות

 הכרהה המבוססת על שלוםהושטת יד ל אמנת לפרסםעל חמאס , יותר רלוונטית

 פלסטינית במדינה ישראל של את ההכרה תדורשהו ,ישראל בלגיטימיות של מדינת

 .חופשיתלגיטימית 



 

  !הדרך לא היא מלחמה .2

 בפעם כמו פעם בכל ונכשל ישראל את להשמיד פעמים מספר ניסה חמאס

 מחדש בנה לא עדיין המסכן הפלסטיני העם(. 2014 יולי 8) "איתן צוק"ב האחרונה

זה   אתמול שעשה לעבר ישראל כפי רקטותירי ה את חדשי חמאס אםו ביתו, את

 .יותר ליסבו בעזה הפלסטיני העם ושוב תושביה שוב תגן על ישראליגרום ש

 היתרונות של שינוי האמנה והיחס של חמאס לישראל .3

, לאובייקטיביות ישראל כלפי מתוקפנות חמאס של היחס של שינוי היתרונות

ת ההסכמים כדוגמ, ופלסטין ישראל בין שלום להסכם יכול להוביל, ושלום פתיחות

 גישה לאמץ חמאס של ובמיוחד הפלסטיני העם של לטובתם זה. וירדן מצרים עם

להגיע יוכל העם הפלסטיני  . רק בדרך של שלוםישראל לשכנתה לחלוטין מהפכנית

 .' וכו, תעופה שדה ,בעזה משלו לכל שאיפותיו: מדינה פלסטינית עם נמל

 פנייה אליך .4

 שהבעיות חמאס את כדי שתשכנע ,אחראי כמנהיגמר אבו מרזוק  אליך פונים אנו

על מנת  .בהקדם להיפתר צריכות ,משעל חאלד המנהיג שהוזכרו על ידי הפנימיות

 שנים 3-5 של הציע שחמאס( אש הפסקת) ההודנה אתשישראל תסכים לקבל 

וללא  פורה עתיד למען שלום לאמנת הנוכחית חמאס אמנתעליכם לשנות את 

 האחים ישמעאל ויצחק. שניאלימות ומלחמות בין 

 

 שלום מכתבגם כתבנו  אנו. ופורה חיובית שהיא תהיה ומקוויםלתשובתך  נשמח

  .גם ממנו חיובית תשובה שנקבל ומקווים מחמוד עבאס הפלסטיני לנשיא פתוח
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