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وثيقة رقم 207:

مع  املفاوضات  يف  عباس  محمود  موقف  فيه  تؤيد  فتح  حركة  بيان 
“إرسائيل”207

3 أيلول/ سبتمب 2010

قال املتحدث باسم حركة “فتح” أحمد عساف إن الرئيس محمود عباس استطاع أن يثبت األسس 
التي سيتم التفاوض عىل أساسها مع إرسائيل، وهي كافة املرجعيات الدولية وقرارات األمم املتحدة 

ذات الصلة، واالتفاقيات املوقعة، ومبادرة السالم العربية، عىل أال تبدأ هذه املفاوضات من الصفر.

 وأضاف عساف، يف بيان صادر عن مفوضية اإلعالم والثقافة بالحركة، أن السيد الرئيس محمود 
عباس رد عىل طلب نتنياهو باالعرتاف بـ“يهودية إرسائيل”، وحسم املوقف الفلسطيني عندما قال 
له إن منظمة التحرير الفلسطينية وإرسائيل تبادلتا االعرتاف عام 1993 يف اتفاقية إعالن املبادئ يف 

أوسلو.

وأكد أن السيد الرئيس محمود عباس نجح بوضع كافة قضايا الوضع النهايئ عىل طاولة املفاوضات 
والتي تشكل مبجموعها ثوابت اإلجامع الوطني الفلسطيني، وهي إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة 
قضية  وحل  الرشقية،  القدس  وعاصمتها   1967 عام  حزيران  من  الرابع  حدود  السيادة عىل  وكاملة 

الالجئني عىل أساس القرار 194، واإلفراج عن جميع األرسى األبطال.

وشدد عساف عىل أن هذه املواقف الشجاعة للسيد الرئيس محمود عباس ولقيادة حركة فتح 
ولطاقم املفاوضات، تعب عن اإليان املطلق بعدالة قضيتنا وبحتمية النرص واالستمرار بالسري بخطى 
الواثق عىل نهج الشهيد الراحل يارس عرفات، وأنها تنبع من الحاضنة الرشعية والوطنية والتفاف كافة 
الوطنيني من أبناء شعبنا، ودعمهم ملن يثل املرشوع الوطني الفلسطيني، وكشفهم ملن يتاجر بدماء 
ومعاناة أبناء شعبنا خدمة لحسابات حزبية ضيقة أو شخصية مقيتة أو ألهداف ال متت لفلسطني 

بصلة.

وثيقة رقم 208:

ترصيح الناطق باسم رسايا القدس حول قيام السلطة باعتقال املقاومني يف 
الضفة الغربية208
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ندد الناطق باسم رسايا القدس بقيام أجهزة أمن السلطة بحمالت املالحقة واالعتقال يف صفوف 
املجاهدين، مبيناً أن ما قامت بفعله األجهزة األمنية يف الضفة املحتلة ليس مستغرباً عىل اإلطالق، 
بصورة  تقف  فهي  وعليه  الغرض،  لهذا  دعمها  وتتلقى  الدور  بهذا  للقيام  األساس  يف  تشكلت  فهي 
واضحة يف صف العدو وتنفذ سياساته عىل األرض بكل وقاحة وهذا يضعها يف خانة أعداء الشعب 
الفلسطيني فقد أصبحت نسخة مكررة من حكومة كرزاي يف أفغانستان. وشدد أبو أحمد عىل أن 


