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ويف الختام يوجه املؤمتر تحية إجالل وإكبار ألهلنا يف فلسطني املحتلة عموماً والقدس عىل وجه 
الخصوص، ويدعوهم إىل الصب والثقة بالله، واإليان بحتمية النرص عىل الباطل الصهيوين، واستمرار 
مقاومته وصموده؛ كام نؤكد لهم وقوف مؤسسة القدس الدولية إىل جانبهم، وأن املؤسسة ستكون 
بعون الله من صالت الوصل الحقيقية بني األمة وقدسها، ال تيأس وال تقنط، وال تّدخر جهداً، إىل أن 
للمقاومة  تحية  املؤمتر  ويوجه  الله.  بإذن  منترصة  حرة  ألهلها  القدس  وتعود  التحرير،  موعد  يحني 
يف فلسطني ولبنان والعراق، كام يوجه التحية لألرسى واملعتقلني الصامدين يف سجون االحتالل؛ كام 
يحيي صمود أهلنا يف فلسطني املحتلة سنة 1948م ودورهم يف الحفاظ عىل هويتهم العربية، وحامية 

املقدسات، ووقوفهم يف وجه املامرسات الصهيونية العنرصية.

إن القدس رمز إلجامع األمة وسبيلها للنهوض من كبوتها، وإن نجاح املواجهة مع االحتالل الصهيوين 
يحتاج إىل وحدة األمة، ويرتتب عىل كل األطراف املؤمنة بالتحرير وحرية الشعب الفلسطيني العمل 

عىل إزالة الخالفات القامئة فيام بينها، والتفرغ ملواجهة االحتالل وآلة الظلم والحصار.

ومعاً بإذن الله من أجل القدس... نحميها معاً... نستعيدها معاً

وثيقة رقم 20:

كلمة محمود عباس أمام املجلس الثوري لحركة فتح يرفض فيها العودة إىل 
املفاوضات20  لالستيطان وتحديد مرجعية  الكيل  التجميد  قبل  املفاوضات 

]مقتطفات[

16 كانون الثاين/ يناير 2010

الغريب  التقويم  بعيد امليالد، عيد ميالد السيد املسيح عليه السالم حسب  بداية أهنئكم جميعاً 
امليالدية،  وبالسنة  الهجرية  بالسنة  نهنئكم  كام  األرمني،  التقويم  حسب  الله  شاء  وإن  والرشقي 
ونهنئكم أيضاً بعيد انطالقة الثورة الفلسطينية الخامس واألربعني ونرجو الله سبحانه وتعاىل أن يأيت 

العيد السادس واألربعني ونحن نحقق أهدافنا بالدولة املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف. ).....(

طبعاً املوقف األمرييك يرتاوح وال زلنا نعيش غموضاً يف هذا املوقف ألن أمريكا كام تعرفون لآلن 
الجانب اإلرسائييل حول وقف االستيطان بشكل كامل، وإن كانت كام تقول  اتفاق مع  مل تصل إىل 
وصلت إىل اتفاق نعتبه جزئياً، مبعنى أن إرسائيل كام أعلنت توقف االستيطان ملدة معينة باستثناء 
القدس وباستثناء آالف الوحدات السكنية يف الضفة الغربية، هذا املوقف برصاحة مرفوض من قبلنا 
رفضاً قاطعاً، وال نستطيع أن نعود إىل املفاوضات إذا بقيت إرسائيل عىل هذا املوقف وإذا مل تستطع 
أمريكا إقناع إرسائيل بهذا املوقف، ومن هنا تأيت أيضاً الزيارات األمريكية زيارة جيمس جونز التي 

متت باألمس، والزيارة املقرر أن يأيت بها ميتشل األسبوع القادم، تحت أي ظرف هذا هو موقفنا.

العربية وبالذات مرص متارس ضغطاً  الدول  أن بعض  أو يدعي  وأقول برصاحة هناك من يزعم 
علينا لتغيري موقفنا، هذا الكالم ال أساس له من الصحة، أو يحاولون أن يضغطوا علينا بلقاءات ثالثية، 
أو  املعلومات  نقل  نكون حذرين من  أن  وبالتايل يجب  الصحة،  له من  أساس  الكالم ال  هذا  وأيضاً 
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العربية موقف ملتزم متاماً  الدول  الدول وبالذات  الشأن، موقفنا مع هذه  الترصيحات بهذا  إطالق 
فيام يتعلق باملوقف السيايس وال جديد عندهم وإمنا يحملون موقفنا.

هذا يدعوين مرة أخرى ألن أعود إىل الحديث عن كالم أحياناً يطلق بالهواء دون متييز كام يقول 
لها  مضمون  ال  ولكن  وشعبية،  ومحبوبة  ظريفة  كلمة  هذه  التنازالت”  مسلسل  عن  “كفوا  البعض 
إطالقاً، نحن مل نقدم أية تنازالت منذ عام 88 إىل يومنا هذا، وتذكرون النقاط الثامن التي سأعود إليها 
مرة أخرى والتي ذكرتها يف االنطالقة ومناسبات أخرى، هذه النقاط التي أطلقت يف عام 88 ال زالت كام 
هي إىل يومنا هذا، فعندما يأيت أحد السفهاء ليقول فلتكف فتح أو السلطة عن مسلسل التنازالت، 
يجب أن يكون الرد عليهم، نحن مل نقدم تنازالت عىل اإلطالق، بل بالعكس الطرف اآلخر هو الذي يف 
خالل سنة أو سنتني أو ثالث تحدث كثرياً عن الـ 67 عن الدولة ذات الحدود املؤقتة والتي نستطيع 
التنازالت عندما يتحدثون عن الدولة ذات الحدود املؤقتة، إذاً هذه التعابري  أن نقول هنا مسلسل 

الخاصة مبسلسل التنازالت يجب أن ال ننجر وراء من يطلقونها ووراء من يتحدثون عنها.

املفاوضات  عن  حديث  هناك  كذلك  التنازالت،  مسلسل  هو  أين  لنقول  قلياًل  منحص  أن  علينا 
العبثية، لو نظرنا إىل املفاوضات لوجدنا أنها منذ تسع سنوات إىل اآلن مل تزد عن أشهر معدودة، منذ 
عام 2000 إىل يومنا هذا مل تزد عن أشهر معدودة ومع ذلك مل يكن هناك مفاوضات، منذ عام 2000 
إىل عام 2005 ال يوجد مفاوضات، 2006 ال يوجد مفاوضات، ذهبنا إىل أنابوليس وتفاوضنا ستة أو 
سبعة أو مثانية أشهر ثم توقفت هذه املفاوضات، اآلن ال يوجد بيننا مفاوضات سياسية، ال يوجد بيننا 
وبني اإلرسائيليني مفاوضات سياسية، رمبا يقول قائل ولكن هناك اتصاالت، نعم هناك اتصاالت يومية 
بيننا وبني الجانب اإلرسائييل يومية، وعندما أقول يومية، يعني بني أكرث من واحد من عندنا وأكرث 
اتصاالت، فإذاً هناك فرق شاسع  الجانب اإلرسائييل، هناك  من جهة عندنا وبني أكرث من جهة عند 
ما بني املفاوضات السياسية وما بني هذه االتصاالت، فعلينا أن منيز بني ما نتحدث عنه وما نسميه 

املفاوضات السياسية، وبني ما نسميه االتصاالت اليومية.

اسمه  واحد  تحريضات،  نسمع  يوم  كل  التحريضات،  من  كثرياً  علينا  جر  املوقف  هذا  طبعاً 
غرف  يف  كالماً  قال  نتنياهو  السيد  منه،  التخلص  ويجب  له  حاجة  ال  الرجل  هذا  قال  “هاليفي” 
مغلقة ثم نقل عىل لسانه أن “أبو مازن” أكرث تطرفاً من يارس عرفات، طيب ]حسناً[، وأبو عامر مل 
بالتطرف هذا غري  اتهام يارس عرفات  باملناسبة، يعني حتى  يكن متطرفاً وأنا مش ]لست[ متطرف 
صحيح إطالقاً، يارس عرفات بحياته ما كان متطرفاً، كان واقعياً، كان عقالنياً، كان يريد أن يحقق شيئاً 
لشعبه، كثري من الناس يسألوين بقول ]فأجيب[ ُعمرنا ما اختلفنا ]مل نختلف أبداً[ يف األفق يف القضايا 
أن  السيايس،  الحل  نجد  أن  نظره  له وجهة  يارس عرفات  اليوميات، ودامئاً  نختلف يف  قد  السياسية، 
نجد الحل السلمي كونه وضع يف موضع يجعله متطرفاً أو يظهر عىل أنه متطرف هذا غري صحيح، 
ومع ذلك ال أنا متطرف وال هو متطرف، لكن الهجوم علينا يف هذه األيام من أجل أن يقال إننا سلطة 
عدمية، ال نريد شيئاً. يقولون طلبنا منه أكرث من مرة أن نلتقي ومل نلتِق، طلبنا منه أن يتحدث ومل 
يتحدث، دامئاً يأتينا برشوط مسبقة، ما هي الرشوط املسبقة، الرشوط املسبقة التي يتحدثون عنها؟ 
هي موضوع وقف االستيطان، طيب ]حسناً[ وقف االستيطان موجود يف خطة خارطة الطريق، يعني 
ليس رشطاً، املرجعية موجودة يف خطة خارطة الطريق وليست رشطاً، ال نطلب رشوطاً، نحن فقط 
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نطالب مبا هو لنا، لكن ُيظهرونا بهذا الشكل من أجل ]أن[ يقولوا السلطة الفلسطينية عدمية، )....( 
ونحن نقول لهم، ليس لدينا رشوط مسبقة، ومل نقدم رشوطاً مسبقة، نحن نطلب طلبات موجودة 
الرجل  نريده، هذا  ال  الرجل  نعم هذا  ويقولوا  يكملوا  أن  أجل  لكن من  الطريق،  خارطة  يف خطة 
يجب أن نتخلص منه، يا أخي هذا الرجل هو يريد أن يذهب، أنتم ملاذا تتعبوا أنفسكم وتتخلصوا 
منه وتعملوا خطط، من غري خطط، إذا بهذا الوضع ال نعمل، والزم والزم... ويقومون بتهيئة األجواء، 
الحال لكن ال  الوزراء وغريه، طبعاً مايش  أفيغدور ليبمان وهاليفي )أفرايم هاليفي( والسيد رئيس 
أريد اآلن أن أتكلم عن ربط هذا بالتحريض الذي جرى من قبل فضيلة الشيخ األستاذ الدكتور يوسف 
القرضاوي، بس ]لكن[ كلها تصب يف خانة واحدة، هذا يحرض وهذا يحرض، عىل ماذا؟، اإلرسائيليون 
يخرجون خباً، أن أبو مازن حض الحكومة اإلرسائيلية عىل الهجوم عىل غزة، وأظن وضحت لكم هذا 
الكالم أكرث من مرة وهناك من صدق، ويقول ال بد من رجمه يف الكعبة، طبعاً باختصار كل ما يجري 
هو عبارة عن عملية لدفعنا ال أدري اىل أين، وأنا وصلتني رسالة تقول أال يتذكر مصري يارس عرفات؟، 
والله بتذكر، أنا والله بتذكر وبعرف شو صار بس ]لكن[ عىل األقل ليفهمنا العامل أننا ال نطالب بغري 
الرشعية الدولية وبغري ما أقر باللوائح واالتفاقات، طبعاً هذا ال بد أن نضيف إليه ما يجري يف القدس، 
وعىل فكرة يقولون عني إنه أنا ]إنني[ أقوم بعمليات تخريب، ما هذه عمليات تخريب، أنني أبحث 
عن أولئك الذين يبيعون األرايض يف القدس ومالحقتهم، طبعاً أنا أالحقهم وراح أظل أالحقهم، هذه 
جرية؟، هو ال يعرف دالل املغريب عملوا لها دوار وذهب بنفسه، طبعاً أنا مل أذهب بنفيس، لكن أنا ال 
أنكر هذا طبعاً بدنا نعمل لها دوار، طيب ما هو زائيفي عملوا له شارع ).....( واآلن قلنا سالم، نريد 
سالماً، الذي يقول نريد سالماً كان داخاًل يف حرب، نحن مل نبدأ من األول نقول سالم، بدأنا من األول 
نقول حرب حرب حرب حرب وثورة ثورة حتى النرص، طيب ماذا تعني ثورة؟ صحيح غرينا الوسائل 
ورصنا نذهب إىل نعلني وبلعني ونحتج، لكن هذه مقاومة، نحن مع هذه املقاومة، نعم، هذه من 
حقنا، هذه املقاومة من حقنا، أنا ضد العمل العسكري، أنا اآلن ضد العمل العسكري، ضد االنتفاضة 
املسلحة نحن ال نخجل من هذا، لكن أيضاً نرى استيطان وجدار وذبح، ال نتكلم؟ ال نرفع صوتنا؟ ال 

يذهب السيد نبيل ليتكلم كلمة؟.

اللجنة  نحيي  فقال سيادته  نعم،  الحضور  فأجاب  اليوم،  الحضور، ذهبتم  وقال سيادته مخاطباً 
املركزية واملجلس الثوري، ورد سيادته عىل أحد الحضور بالقول، ليس لدينا أي يشء، قنابل وال قنابل 
وال بطيخ، ال تحملنا هذا الكالم، نحن منعنا “الفتيش” يا ابني، “الفتيش” منعناهن وباملناسبة نحن 
الوحيدون الذين نجحنا يف منع “الفتيش”، تصوروا إىل أي حد، كم نحن متساهلون وغري راضيني أن 
يقبلونا، من يعمل “فتيش” نحاسبه، نبعث رشطة لسؤاله ملاذا يستخدم “الفتيش”، فلذلك نحن نعمل 
بنظام وبأخالق، إمنا أيضاً ال يقول يل أنت قبل أربعني عاماً جدك عكر عىل جدي املاء، ما هذا الكالم 
الفارغ، لكن هذا كله يدخل يف إطار التحريض الذي يريدون أن يظهرونا أمام العامل ال أحد قابضنا 
وقابلنا ]يقبل بنا[. نحن طالب سالم، وصدقوين العامل كله أينام ذهبنا يرحب بنا بأننا فعاًل طالب سالم، 

لكن أيضاً السالم ليس بأي مثن يا أخي ).....(.

يف الجانب اآلخر، نتهم نحن بأننا املستسلمون، واإلخوان يف الطرف اآلخر )املقاومة واملامنعة(، 
نقول عنها صواريخ  كنا  والتي  الوطنية،  الصواريخ غري  لوقف  الفلسطينية  التنظيامت  اليوم، يدعون 
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اإلثارة  أنواع  كل  وقف  رضورة  إىل  التنظيامت  يدعون  واليوم  وطنية،  غري  إنها  يقولون  اآلن  عبثية، 
واالستفزاز، حتى ال تأيت إرسائيل لتهاجمنا، األخ إسامعيل هنية، يقول: أنا ضد الصواريخ، ولكن ليكون 
عادالً، يقول إن إخواننا هناك أيضاً ينعون ذلك، ومعهم حق، ونحن ندعو إىل هذا ونحن معه. عندما 
نكون مثل بعض، واآلن نحن مثل بعض، ال نحن نقوم مبقاومة عسكرية، وال هم، نحن نطالب بحدود 
1967، وبعضهم يطالب بذلك، إذاً ما هو الفرق بيننا وبينهم، يوجد فرق واحد، أيها العامل، يا أمريكا 

احكوا معنا، طيب يوجد هناك سلطة رشعية منتخبة، فهذا هو الفرق.

كامن ]أيضاً[ ال يزايد علينا إخواننا، فاليوم هو ينادي )هنية( أنه عىل جميع الفصائل الفلسطينية 
وقف إطالق النار، وشدد عىل أن ذلك يؤدي إىل حامية غزة من الهجامت اإلرسائيلية، صح النوم، أمل 
نقل لهم قبل الهجوم عىل غزة، إن اإلرسائيليني يريدون أن يهاجموكم، بعد ما هاجموهم قالوا إننا 
نحن الذين حرضنا عىل ذلك، فنحن نقول لكم ديروا بالكم ]تيقظوا[، مددوا التهدئة، وباملناسبة أقول 
وبشكل معلن أن الذي يقرأ الصحافة اإلرسائيلية، يعلم أن هناك يشء يحرض ضد غزة، ونحذر إخواننا 
كفاية مذابح، 1500 شهيد، و5000 جريح، و20 ألف منزل مدمر، كفاية كفاية، اعتداء ورضب، هو 

قال لليهود، مثلام تكلم سيدنا الشيخ القرضاوي، ونيس ما قاله الله.

عىل كل حال، وهو يكمل )هنية( أن حامس تحقق يف مقتل الجندي املرصي، لكن أبو زهري قال 
إنه قتل بأيدي املرصيني، فكيف قتل املرصيني جنديهم، وذهب التحقيق، أريد أن أذكركم، بحادث 
الشاطئ، قالوا سنحقق، يف البداية قالوا فتح فتح، وبعد ما قتلوا الذي قتلوه وذبحوا كل الذي ذبحوه، 
وأخذوا كل املؤسسات، ثم قالوا إنهم سيحققون به، فأين التحقيق، وأعتقد أن الجندي أيضاً يريدون 

أن ييتوه، ولكن أنا سمعت أن مرص عرفت اثنني من الذين قتلوا وطالبوا بتسليمهام.

نحن هذا هو  ولكن  الوضع،  لرنى  ميتشل  ننتظر  ونحن  بكل رصاحة،  السيايس  الوضع  هذا هو 
موقفنا.

نحن نذكر املرشوع السويدي والتعديل الذي تم عليه، ويف ذلك الوقت قلنا إن التعديل مبا جاء، 
هو جيد، وهذا هو موقفنا ونحن نطالب بتعزيز هذا املوقف، حامس بعثوا برسالة إىل األمريكان بأن 
ثوابتنا هي حدود عام 1967 والتهدئة وااللتزام باالتفاقيات، ال أعلم ما هي االتفاقيات، ولكن يكن 

أنهم يحاولون تحسني صورتهم لدى الخارج، من أجل أن يقولوا لهم تعالوا لنتكلم معكم.

أريد أن أذكركم بالنقاط الثامنية، ألن ذاكرتنا ضعيفة، وهي قرارات األمم املتحدة، ونقول حدود 
أربعة،  صاروا  بهذه  الالجئني،  لقضية  عادل  حل  ونقول  لفلسطني،  لدولة  عاصمة  والقدس   ،1967
ونقول ال رشعية لبقاء املستوطنات، نحن موقفنا أن املستوطنات بنيت بغري رشعية، وهي غري رشعية، 
وباملناسبة إذا نرجع للموقف األمرييك نجده يقول وال يزال يقول إن االستيطان غري رشعي، نحن مل 
نأتِ بيشء جديد، يعني نحن متوافقني مع أصدقائنا األمريكان واألوروبيني والصني والعامل كله، إذاً ملاذا 

يفرض علينا موقف آخر.

أيضاً قلنا إذا حدث حل فهناك ترتيبات أمنية، ال يوجد لدينا مانع، نعمل ترتيبات أمنية، واملياه 
أننا  الدويل، إغالق ملف األرسى، يف يشء جديد؟، ال أظن  القانون  العتيدة حسب  الواردة يف أوسلو 
جئنا بيشء جديد، ال قدمنا يشء جديد ومل نقم بتنازالت، وال يف مسلسل التنازالت، ألن هناك بعض 
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إخوتنا يخرج ويتفلسف، ويقول أوقفوا مسلسل التنازالت، ويذهب، كام املثل “قل كلمتك وامشِ”، 
مفاوضات،  توجد  ال  ألنه  خطأ،  العبثية  واملفاوضات  خطأ،  التنازالت  مسلسل  كلمتني،  هناك  إذن 

ألن الذي يسمعكم يقول إننا ليل نهار نقوم مبفاوضات.

اآلن املصالحة، نحن متى آخر مرة تقابلنا فيها هنا، وقلنا لكم إننا يف 10/15 أرسلنا عزام األحمد، 
وذهب وكان الكثري ضد ذهابه، وأنا تلقيت تحفظات ومالحظات، من كثريين، حتى عزام عندما قرأ 
املوضوع، قال يل إنه لدينا مالحظات ولكن نريد أن نوقع، ولكن قلنا اذهب ووقع، ولكن الكثريين 
من  الكثري  تلقينا  من  بالرغم  ووقعنا  ذهبنا  نحن  نحلها؟،  فكيف  االنقسام،  مشكلة  حلوا  يقولون 

التحذيرات والتهديدات الشديدة بعدم التوقيع من جانب آخر.

ساعات،  خمس  أو  أربع  بعضنا  مع  لنجلس  ولكن  بعض،  من  قريبون  بأننا  يقول  مشعل  خالد 
ونناقش بعض الكلامت، وأن يأيت ناس مع مرص، وليس هناك بديالً ملرص، فلامذا نأيت بناس مع مرص، 
وال يوجد بديل ملرص، وثالث أربع ساعات، طبعاً إذا فتحنا الوثيقة لن تقفل، ألن الكل لديه تحفظات 
سيفتحها. أيضاً مشعل دعاين باألخ أبو مازن، ومل أعد الرئيس املنتهية واليته، وانتهت مدته، أخونا وقرة 

أعيننا، دعه يأيت ونحن مستعدين بعرش دقائق أن ننهي )...(.

عىل  نوقع   15 يوم  يف  أنه  سليامن،  عمر  به  تكلم  والذي  عليه،  واملتفق  املفروض  من  كان 
وزراء   10 من  أكرث  ذكر  أنه  وأظن  يأيت،  الخارجية  وزراء  من  وعدد  كذا،  نعمل   17 يوم  الوثيقة، 
خارجية عرب، باإلضافة إىل األمني العام، الختام يكون يوم 25 بوسة لحى، ونبدأ التطبيق، فلامذا 
أبو مرزوق وينكر هذا يف  له ترصيحات أخرى،  اآلن تغري، ال بد من أشقاء وال بد من كذا، لكن 
الوطن السعودية، يوم 29–12–2009 قال، إن مرص مل تعد صالحة كمظلة، وثاين يوم بطل، مايش، 
ولكنه قال، أنا سمعت وقالوا يل ال نريد مرص، وال نريد كذا وكذا، إذا كنت تريد اتفاق فتفضل، 
أن كل هذا  يعني  الفرس،  انتخابات، وهنا مربط  تريد  أنا متأكد وبشكل مؤكد أن حامس ال  إمنا 
هل  ملاذا،  يل..  يقول  ذلك  وبعد  وترشيعية،  رئاسية  انتخابات  نعمل  أن  أجل  من  والتعب  العمل 
لذلك  باملطلق،  هذا  نقبل  ال  نحن  االنقسام،  تكريس  أجل  من  اتفاق  هذا  هل  االنقسام،  لنكرس 
نحن اآلن ننتظر أي وقت يحبوا أن يوقعوا، وبعد ساعة أو نصف ساعة أو ربع ساعة يكون هناك 

لقاء، ولكن قبل ذلك ال، والتوقيع أين، يف مرص.

أنا ال أريد أن أقول كام يقولون هم الرشفاء يف فتح، أو فتح التي ليست يف رام الله، فتح رام الله 
وفتح غري رام الله، يف الحقيقة لو ندقق نعرف أن كثريين يف غزة، يريدون اتفاق، ويريدون مصالحة، 
ويريدون فكاكاً، أن يخلصوا، صحيح، ويكن ال أريد أن أقول متأكد، لكن أنا أعرف أن هنالك أناس يف 
غزة، فعاًل يوجد قيادات وأغلب اإلخوان من غزة يعرفون أن هنالك أناس يريدون مصالحة، ملاذا، يف 
اآلخر هذا ابن وطني يريد أن يحقن دم شعبه، يريد شعبه أن يأكل، ألنه يا إخوان، يوجد اآلن قضية 
كبرية، تتعلق بإقفال األنفاق، وقامت ضجة عىل مرص ومل تقعد، ألن هذا سيزيد الطني بلة، مبعنى – 
رمبا يقلل مدخول التهريب – لكن هذا موجود، مرص تريد أن متنع دخول املمنوعات إىل غزة، ومن 
حقها هذا، أنا قلت هذا رأيي وال أظن أن الكثري يخالفوين أن نحن فعالً مع موقف مرص، ألنه من 

حقها أن تفعل ذلك، بعدين دعونا نقول، يف حصار عىل غزة وال ال؟ يف حصار عىل غزة.
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 طب شو سبب الحصار، نحن نأيت ونعمل كام عملت حامس أيام الهجوم، ننىس إرسائيل وننىس 
كل يشء ونقول عىل مرص أن تفتح معب رفح، صارت كل املعركة ضد مرص، واآلن يقولون نفس اليشء، 
أنه يف 2005  نتذكر  لكن دعونا  أن نبئ إرسائيل؟ ال نبئ إرسائيل،  نريد  املشكلة، هل  سبب هذه 
هناك اتفاق رباعي، نحن وإرسائيل وأوروبا وأمريكا من أجل معب رفح، انتبهوا مرص ليست طرفاً، 
فمرص يف الطرف اآلخر، وهذا يتكلم عن الطرف الفلسطيني، قالوا من أجل أن تخرج إرسائيل، هذا 
هو الرتتيب، يجب أن يكون هنالك مراقبة دولية، وأنا رأيت املعب مفتوح واملواطن ال يتأخر أكرث من 
عرش دقائق، واألمور تسري، ويدخل إسامعيل هنية ويطلع فالن، كله يا محاله، طيب بعد ذلك حدث 
االنقالب، خرج الحرس وخرج األوروبيون، وأقفل املعب، هذا واحد، إذن يجب أن نعود إىل الصيغة 
التي افتتح مبوجبها املعب، صحيح إرسائيل فارضة حصار، طب وإرسائيل وفارضة حصار وبعدين؟!، شو 
بناكل بهذا الكالم؟ تريد أن نقول السبب، أن يكون عندنا الجرأة نقول السبب، نعم هذا هو السبب. 

اآلن نرجع مرة ثانية خالل العدوان عىل غزة. اعتدي عىل غزة، اتهمنا مل نتهم مايش الحال، وصاروا 
كانوا  قبلوا  ولو  األول،  للكالم  ورجعوا  بالتهدئة،  يقومون  واآلن  التهدئة،  نريد  الله  أجل  من  يقولوا 
أعفوا أنفسهم وأعفونا من آالف الضحايا التي حصلت، راح اليل راح. يف أربعة مليار ونصف دوالر، 
عن  ال،  إخوان..  يا  تعالوا  غزة،  أعامر  إعادة  أجل  من  الشيخ  ملؤمتر رشم  نتيجة  موجودين جاهزين 
طريقنا، قلنا لهم عن طريق املنظامت الدولية واألمم املتحدة وغريها وغريها تذهب لتبني، تدخل 
إسمنت وتبني... قالوا أبداً إال عن طريقنا، إذا مل تكن عن طريقنا ال يوجد كذا، ال يدخل إسمنت وال 

حديد “اتنّيلوا عىل عينهم” ومل نستفد يشء، ماذا استفدنا؟.

إذاً علينا أن نعود عندما نتكلم عام تفعله مرص، إىل األصول إىل الجذور إىل األسباب، التي أدت 
إىل هذا املوقف. وأن يكون عندنا قليل من الجراءة نحيك فيها، ويقولوا إن هذا اليل حصل. وال نعفي 
ال  أن  أيضاً  نحكيها  بدنا  التي  املهمة  النقطة  تحارص شعبنا،  ألنها  نعِف،  مل  إرسائيل من مسؤوليتها، 
أحد يعرف أن عرشات آالف األطنان من املواد الغذائية والصحية والسيارات – اإلسعاف – )وليس 
املرسيدس، سيارات املرسيدس تهرب باألنفاق. كم مثن السيارة؟ عرشة آالف يا بالش، كنا نجيبهم من 
غزة(، فكل أنواع املواد اإلنسانية املطلوبة لحياة الناس، تصل من مرص، عب أكرث من معب، غري معب 
رفح، يف أناس يقولون لك ما يف غري معب رفح!، ما يف غريه، يف كرم شالوم، ويف صوفا وكيسوفيم، وكل 
واحد يصل منه يشء ومن “إيريز” كل يش يصل غري اليل نرسله نحن، يصل للداخل، إذاً أيضاً ال نقول 

إن مرص تحرم قطاع غزة من املواد ومتنع املمنوع – املمنوع هو املمنوع.

اآلن لو صار هذا اإلقفال لألنفاق هو منع املمنوعات!!؟ طيب، إذاً هذا هو موضوع املصالحة، 
الكلمة  أقولهام من جديد،  أن  أريد  بالجدار، ولكن كلمتني  ما يسمى  أو  الجدار  وهذا هو موضوع 
األوىل نفيس من زمان أقولها، زمانه خالد مشعل قال الخليج العريب، تتذكروها؟ قامت القيامة عليه، 
وقالوا له، إياك أن تعيديها مرة أخرى، ألنه ممنوع أن يقول الخليج العريب، فعاًل، وقالوا له علناً، إياك 
أن تعيدها مرة أخرى، ومل يعيدها، نحن نقول، نحن عرب وننتمي إىل األمة العربية، ونحن مع الدول 
العربية وكرامتها وسيادتها ونحن مع اليمن ضد التدخالت وضد الحوثيني، ونحن مع الخليج العريب، 
ومع جزر اإلمارات العربية أن تعود إليها، وهذا واجبنا، أن ندافع عنها، ولكن ألجل يشء ال أسكت 

عن أشياء أو أرفض اتكلم عن أشياء، نفيس أتكلم فيها منذ زمن.
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القضية الثانية، التي يستعملها صائب عريقات، يا إخواننا يا أشقاءنا، يقول، إن عىل الفلسطينيني 

أن يتفقوا، يا أخي وقعنا ورحنا، لكن نحن وقعنا، وأنتم قلتم إننا سنعاقب من يخل باالتفاق، نفيس 

أن تقولوا من الذي مل يوقع، وال تبقوا تقولون إن عىل الفلسطينيني أن يتفقوا )...(.

الله  يتقوا  أن  يتفقوا، وعليهم  أن  الفلسطينيني  بشكل عام يخرجون لإلعالم، ويقولوا يجب عىل 

الله وقبلنا، أقول لكم، أنا موافق عىل بند االنتخابات  يف وطنهم وشعبهم ووحدتهم، يا أخي اتقينا 

الرئاسية والترشيعية، وال أريد شيئاً آخر، إذاً ماذا نعمل، إذا كان مل يكن هكذا فإذن هناك تكريس 

لالنقسام، إذن الجدار والكالم عن املرصيني فهمناه.

إنها  نعم  وقلنا  حق  عىل  مرص  موقف  وكان  الحق،  عن  لندافع  والشجاعة  الجرأة  لدينا  نحن 

تستطيع عىل أرضها وعىل حدودها ومن أجل سيادتها أن تفعل ما تريد، ونحن متأكدون أن مرص 

بعمرها ال تشارك يف حصار الشعب الفلسطيني، والكثري وإنا منهم يعلمون ما هو دور مرص التاريخي، 

وأن أمنها القومي يصل إىل جبال طوروس.

الجندي، ونحن كنا يف غزة، ومل  أن اختطف هذا  بها، منذ  بدأ املرصيون  شاليط، صفقة شاليط 

نسمع ومل يتح لنا أن نعرف مجرى املحادثات واملفاوضات التي تجريها حامس مع املرصيني، ثم بطلوا 

إن  قالوا  فشلت  فعندما  خبة،  ولديهم  شاطرين  األملان  بتوقع  أملاين،  بآخر  وجاءوا  املرصيني  عن 

أبو مازن هو الذي أفشلها، ملاذا برأيكم؟، قالوا ألننا نريد إخراج مروان البغويث، ولكن أبو مازن 

ال يريد خروجه ففشلت الصفقة، أوالً نحن مل نكن يف أولها وال آخرها، وخرج أحمد جبيل، يقول إن 

أبو مازن خرب الصفقة، طيب نحن قلنا مئة مرة أننا مع الصفقة، وأن أي أسري فلسطيني يخرج من 

السجن وتفرح عائلته نحن معه، مروان البغويث أنا أطالب به مئة مرة، مبعنى أنا أريده، يخرج عن 

طريق حامس عن طريق آخر ال يهم، املهم أنا أريد خروجه، لكن أن يلفقوا هذه القصة... ألنكم أنتم 

مل تقدروا عىل إمتام الصفقة ألنه يوجد فيها يشء، رمبا حواراتهم الداخلية، هي التي عطلتها، وهي أن 

هناك عدد من الذين سيطلق رساحهم سيبعدون )...( أنا ضد إخراج واحد من وطنه، القانون الدويل 

يحرم إخراج أحد من وطنه، صارت معنا وهي غلط، وأقول خطأ، وأبدينا رأينا منذ فرتة طويلة، وقلنا 

خطأ، لكن نحن ليس لنا عالقة يف من يخرج أو يدخل، لكن قلنا رأينا، قد ال يكون هناك أناس يبعدون، 

قد يكون هناك حديث عمن يبعد ومن ال يبعد، لكن نحن مع عقد الصفقة كاملة ألنه فيها إخراج 

أرسى وهذا مكسب لنا جميعاً.

).....(

سمعت كالماً عن غزة، ونريد اسرتاتيجية وكذا، وهذا صحيح، ونريد أن نتعامل مع غزة بشكل 

اللجنة  يف  يتخذ  إجراء  أي  مع  أنا  وهذا صحيح،  غزة  يف  ثقلنا  يكون  أن  ونريد  وهذا صحيح،  أكب، 

الثوري من أجل تفعيل وضعنا يف غزة، لذلك نريد أن نعيش مع أهلنا وشعبنا  املركزية أو املجلس 

يف مأساتهم وأن نشعر بهم، أنا أعلم أن حامس قد تفعل ما تفعل، إذن اتركونا نحن نقدر، فالجميع 

يجب أن يذهب إىل غزة، فحامس موجودون لدينا، ويشتموننا يف التلفاز، يف تلفازنا، عندما يخرجون 

عىل شاشة تلفزيون فلسطني ويشتموننا، فعندهم الحرية الكاملة ليفعلوا ما يريدون هنا، أن يرفعوا 
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صوتهم ويقولوا ما يريدون، وال يوجد مانع، وأن نضع أصابعنا يف أعينهم، هذا بلدنا ونريد أن نجلس 

فيه، وعند ذلك نتحدث عن ما هي االسرتاتيجية يف غزة، وكيف نتعامل مع غزة، وكيف وكيف، أي 

إجراء أو موقف من أجل غزة نحن ال بد أن نعمله، أنتم تعرفون أن الحكومة تدفع 120 مليون دوالر، 

58% من امليزانية لغزة، وهذا ليس منة ولكن هذا واجب ألهل غزة وواجب علينا أن نعمله، ولكن 

يجب نحن أيضاً أن يكون لنا تواجد بني أهلنا، وال نهرب من املسؤولية والواجب.

وثيقة رقم 21:

أمني رس حركة فتح االنتفاضة العقيد سعيد موىس )أبو موىس( يعلن رفضه 
نزع السالح الفلسطيني خارج املخيامت يف لبنان21 ]مقتطفات[

17 كانون الثاين/ يناير 2010

أعلن أمني رس حركة “فتح االنتفاضة” العقيد سعيد موىس )أبو موىس(، يف أول زيارة له للبنان 

منذ 1982، رفضه “نزع السالح الفلسطيني خارج املخيامت”.

وقال بعد لقائه رئيس بلدية صيدا عبد الرحمن البزري يرافقه أمني رس املجلس الثوري ومسؤول 

خالد  أبو  لبنان  يف  القيادة  وأعضاء  رفيق  هاين  أبو  املركزية  اللجنة  وعضو  مهنا  اللطيف  عبد  لبنان 

رشيدي وأبو محمد يوسف وأبو أحمد البنا: “بعد غياب 30 عاماً عن مدينة صيدا وعندما أتيحت 

البيت  بهذا  أمر  أن  بد من  ال  كان  املقاومة(،  دعم  للمشاركة يف مؤمتر  لبنان  )زار  العودة  فرصة  يل 

الذي كان له دور ال ننساه يف دعم قضية الشعب الفلسطيني وتصديه للعدو الصهيوين يف لبنان ويف 

فلسطني”.

معادلة  ليس ضمن  وجد  السالح  “هذا  قال:  املخيامت،  خارج  الفلسطيني  السالح  مسألة  وعن 

لبنانية، إمنا ضمن معادلة رصاع عريب – إرسائييل أو صهيوين، وما خلف الصهيونية. نحن  لبنانية – 

أو وجود  أن وجودنا  نرى  نفسه  الوقت  ويف  اآلن.  غاية  إىل  ينته  مل  العدو  مع هذا  الرصاع  أن  نرى 

سالحنا خارج املخيامت، ال يشكل أي رضر أو إساءة للبنان وأمنه أو للمجتمع اللبناين ككل لذلك نحن 

مستعدون يف حال كان هناك فرصة للحكومة اللبنانية لفتح حوار فنحن مستعدون ملثل هذا الحوار، 

أما إلغاء وجود السالح الفلسطيني خارج املخيامت باملطلق فنحن نعرتض عىل ذلك، ولنا رؤية نعمل 

لها بأن يكون هناك رضاً مشرتك بيننا وبني اإلخوة اللبنانيني حول هذا املوضوع ألن العدو الصهيوين 

ال يزال يشكل خطراً إن كان عىل لبنان أو علينا أو عىل سورية أو عىل أي موقع من مواقعنا املوجودة 

يف لبنان”.

خارج  الفلسطيني  السالح  مبوضوع  الفلسطنية  املدنية  للحقوق  عالقة  هناك  “تكون  أن  ونفى 

أخالقية  إنسانية  مدنية  بحقوق  نطالب  نحن  آخر.  املدنية يشء  والحقوق  فالسالح يشء  املخميات، 

أخوية كام نعامل يف دول أخرى مثل سورية وغريها، هذا ليس مرتبطاً بوجود السالح ألن له رؤية 

وحاًل آخر والحقوق املدنية يشء آخر”.


