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عىل ما اتفقتم عليه مع الفرقاء اللبنانيني، ال أحد يقبل هذا املنطق. ولذلك أعتب أنه لو أخواننا 
اتفقنا مع حامس  بنود  لقالوا للمرصيني هذه  أنفسهم  كانوا منسجمني مع  السلطة  فتح ويف  يف 
والقوى الفلسطينية عليها احرتموها، وعندها يرفع الحرج عن الجميع، لكن هناك من يحلو له 

من األطراف الفلسطينية أن يختبئ خلف املوقف املرصي.

س: الخالف بني فتح وحامس يدفع مثنه الشعب الفلسطيني فام هو املخرج اآلن؟

ج: الخالف الفلسطيني الداخيل يدفع مثنه الشعب الفلسطيني، وهذا ال خالف عليه، لكن ماذا نفعل 
فال بد من املصالحة، فنحن نطرق األبواب، نيرس باب املصالحة ومستعدون أن نلبي متطلبات 
املصالحة كلها، لكن أن تفرض علينا األمور باإلكراه فهذه ليست مصالحة. ومع ذلك نحن ال نعادي 
أي دولة عربية، بل نفتح قلوبنا وصدورنا لكل العرب مبن فيهم مرص، لكن من يريد مامرسة هذا 

املوقف ضدنا فهو الذي يتحمل املسؤولية، فمعركتنا الوحيدة هي مع إرسائيل.

وثيقة رقم 13:

بيان اللجنة املركزية لحركة فتح تؤكد فيه أن الوقف الكيل لالستيطان هو 
“التحريض”  حملة  فيه  تدين  كام  املفاوضات،  الستئناف  الوحيد  املدخل 

ضّد القيادة الفلسطينية13
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ناقشت  عباس  محمود  الرئيس  السيد  برئاسة  اجتامعاً  “فتح”  لحركة  املركزية  اللجنة  عقدت 
خالله األوضاع السياسية من مختلف جوانبها، متوقفة بشكل خاص عند التحركات العربية والدولية 

بخصوص قضية استئناف املفاوضات الفلسطينية اإلرسائيلية.

كام ناقشت حملة التحريض املزدوجة واملتزامنة ضد األخ الرئيس والقيادة الفلسطينية التي يشنها 
نتنياهو وحكومته اإلرسائيلية من جهة والشيخ القرضاوي ومن خلفه القوى الظالمية والتكفريية من 

جهة أخرى.

الحدود  عند  حامس  حركة  بها  تقوم  التي  الخطرية  االستفزازات  عند  املركزية  اللجنة  وتوقفت 
ومليشياتها  الحركة  هذه  ترتكبها  التي  الجرائم  مسلسل  واستمرار  مرص،  الشقيقة  مع  غزة  بقطاع 

الخارجة عن القانون ضد أبناء حركة “فتح” وقيادتها وكوادرها يف القطاع.

استئناف  قضية  من  العرب  األشقاء  مواقف  “فتح”  حركة  مثنت  السياسية،  التحركات  وحول 
املفاوضات وخاصة مطالبتهم اإلدارة األمريكية بوجوب إلزام إرسائيل بوقف جميع أنشطتها االستيطانية 
الوضع  القدس الرشقية املحتلة، وتأكيدهم عىل رضورة استئناف مفاوضات  بشكل تام ومبا يف ذلك 
ديسمب  أول/  كانون  املفاوضات يف  عندها هذه  توقفت  التي  النقطة  املرجعيات ومن  النهايئ وفق 

عام 2008.

منظمة  ومواقف  مازن”  “أبو  الرئيس  األخ  ملواقف  دعمها  “فتح”  حركة  تؤكد  اإلطار  هذا  ويف 
التحرير الفلسطينية املتمسكة بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية املرشوعة استناداً للقانون الدويل 
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وقرارات الرشعية الدولية ومبادرة السالم العربية وصوالً إىل تحقيق أهداف شعبنا يف العودة وتقرير 

1967 وعاصمتها  يونيو  الرابع من حزيران/  املستقلة عىل حدود  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  املصري 

القدس الرشقية.

جميع  وقف  أن  تؤكد  فإنها  الرئيس،  مبواقف  والتزامها  دعمها  تعلن  وهي  “فتح”  حركة  إن 

لاللتزامات  املفاوضات وفقاً  الوحيد الستئناف  املدخل  القدس هو  االستيطانية مبا يشمل  النشاطات 

التي تنص عليها خطة خارطة الطريق، كام تؤكد رفضها املطلق ملبدأ الحلول الجزئية مبا يف ذلك الدولة 

ذات الحدود املؤقتة.

ويف هذا اإلطار تعلن متسكها بالحل العادل والشامل والدائم الذي يضمن انسحاب قوات االحتالل 

اإلرسائيلية من جميع األرايض العربية التي احتلتها إرسائيل يف حرب عام 1967 وفقاً لقرارات الرشعية 

الدولية واملبادرة العربية.

وتعلن حركة “فتح” رفضها وإدانتها لجميع املامرسات اإلرسائيلية التي تحاول إرسائيل من خاللها 

فرض واقعاً عىل األرض بالقوة خاصة يف مدينة القدس املحتلة التي تشهد حملة إرسائيلية استيطانية 

مكثفة تشمل مصادرة األرض وهدم املنازل وتهجري السكان الفلسطينيني وعزل املدينة عن محيطها 

الفلسطيني من خالل جدار الضم والتوسع، وتؤكد أن كل هذه املامرسات هي انتهاك سافر للقانون 

الدويل وهي غري قانونية وغري رشعية وباطلة.

إن حركة “فتح” وهي تدين وترفض هذه املامرسات فإنها تؤكد أن استمرار الحصار اإلرسائييل 

عىل شعبنا يف قطاع غزة هو مبثابة جرية حرب متارس سلطة االحتالل اإلرسائييل من خاللها أبشع 

صور العقاب الجامعي الذي يحرمه القانون الدويل.

الحكومة  الضغط عىل  أشكال  الدويل إىل مامرسة كل  املجتمع  الشأن تدعو حركة “فتح”  وبهذا 

اإلرسائيلية بهدف وقف هذا الحصار وإنهاء معاناة شعبنا الصامد يف القطاع.

وضد  مازن”  “أبو  عباس  محمود  الرئيس  األخ  ضد  املزدوجة  التحريض  حملة  وبخصوص 

جهة  من  اليمينية  اإلرسائيلية  والحكومة  نتنياهو  يقودها  التي  الفلسطينية  الوطنية  السلطة 

والشيخ القرضاوي والقوى الظالمية والتكفريية من جهة أخرى، فإن حركة “فتح” تعلن استهجانها 

حركة  وأبناء  الرئيس،  ضد  تحريضية  فتاوى  إصدار  بهدف  الديني  ملوقعه  القرضاوي  الستغالل 

“فتح” قبل وخالل وبعد االنقالب الذي أقدمت عليه حامس، وتحريضه حامس عىل القتل املتكرر 

الفلسطيني. الشعب  ألبناء 

إن حركة “فتح” وإذ تدين هذه الحملة املزدوجة، فإنها تؤكد أن أهداف هذه الحملة هي أهداٌف 

مكشوفة سواء تلك التي تأيت من إرسائيل أو تلك التي تأيت من القرضاوي وقواه الظالمية.

إن هذه الحملة لن تنجح يف كرس إرادة شعبنا وإرادة قيادته الوطنية املتمسكة بأهداف شعبها 

 1967 حزيران  من  الرابع  حدود  عىل  املستقلة  دولته  وإقامة  املصري  وتقرير  العودة  يف  الوطنية 

وعاصمتها القدس الرشيف.
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أفراد األمن املرصي والسيادة املرصية، فإن حركة “فتح”  املتكررة عىل  اعتداءات حامس  وحول 

أن هذه  وتؤكد  املرصيني،  األشقاء  بها حامس ضد  تقوم  التي  الخطرية  املامرسات  بشدة هذه  تدين 

الفلسطينية وبالعالقات األخوية واالسرتاتيجية مع  الوطنية  املامرسات تلحق أفدح األرضار باملصالح 

مرص الشقيقة، ونذكر أن سلطة االحتالل اإلرسائيلية هي املسؤول األول واألخري عن حصار أبناء شعبنا 

الصامدين يف قطاع غزة وعن معاناتهم.

إن حركة “فتح” وهي تتقدم بأصدق مشاعر املواساة إىل الرئيس محمد حسني مبارك والشعب 

املرصي الشقيق عىل استشهاد أحد أفراد األمن املرصيني برصاص االنقالبيني، فإنها ويف الوقت نفسه 

تقدر عالياً وتثمن جهود مرص ودورها القومي النبيل من أجل تحقيق املصالحة الوطنية الفلسطينية 

ووقوفها املستمر والصلب إىل جانب شعبنا وقضيته الوطنية العادلة.

حركة  مليشيات  بها  تقوم  التي  والجرائم  املامرسات  تدين  “فتح”  حركة  فإن  نفسه،  اإلطار  ويف 

حامس بحق كوادر ومناضيل حركة “فتح” يف قطاع غزة والتي كان آخرها الجرية التي ارتكبتها هذه 

املليشيات يف مخيم جباليا باختطافها عدداً من أبناء “فتح” والتنكيل بهم بطريقة تتناىف مع تقاليد 

]تقاليدنا[ وأخالقنا وديننا الحنيف، وتحمل قيادة حامس مسؤولية هذه الجرائم. 

وثيقة رقم 14:

اللجنة  فيه  تدعو  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  بيان 
الرباعية الدولية إىل حامية عملية التسوية من املناورات اإلرسائيلية14
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برئاسة  الله،  رام  يف  لها،  اجتامعاً  اليوم،  الفلسطينية،  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  عقدت 

السيد الرئيس محمود عباس.

ودرس االجتامع التطورات األخرية خاصة يف مدينة القدس، واستمرار أعامل التهويد ونهب األرض 

القدس  طابع  تغيري  بهدف  البيوت  ورسقة  أبنائها،  هويات  وسحب  العنرصي،  الفصل  جدار  وبناء 

الفلسطينية  االتصاالت  االجتامع  بحث  وكذلك  أرجائها،  جميع  يف  املستوطنات  زرع  عب  الرشقية 

والعربية والدولية بصدد العملية السياسية.

وتوصل االجتامع إىل ما ييل:

ما  تجاه  وقاطع  حازم  موقف  باتخاذ  الدولية  الرباعية  وخاصة  الدويل،  املجتمع  مطالبة   – أوالً: 

يجري يف القدس من انتهاكات وأعامل تفوق كل ماحدث طوال ما يزيد عن أربعني عاماً من االحتالل. 

وكذلك العمل عىل عرض قضية الوضع يف القدس عىل مجلس األمن الدويل، ودعوة املجموعة العربية 

وجميع القوى الصديقة إىل التحضري الجدي إلثارة هذا املوضوع الخطري الذي يهدد املدينة العربية 

الفلسطينية ومستقبلها، وبالتايل يهدد مصري كل عملية السالم.


