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املخيامت موجود  نقبل. سالحنا يف  أجاب: “ال  املخيامت،  إىل  السالح  إدخال  ما كان طلب  وإذا 
ونعرتف بوجوده، أما أن نأيت بسالح جديد إىل املخيامت فال داعي لذلك، وال رضورة ملزيد من السالح 
يف املخيامت ألن املوجود يكفي، والسالح خارج املخيامت له رؤية وأهداف غري وجود السالح داخل 

املخيامت”.

وعن موقفه يف حال تعهدت الدولة اللبنانية من خالل الجيش اللبناين حامية الفلسطينيني من 
العدو اإلرسائييل قال أبو موىس: “أنا أريد أن أواجه العدو الصهيوين وال أريد أحداً أن يحميني من 
هذا العدو، والسالح الفلسطيني خارج املخيامت هو ملواجهة العدو الصهيوين إذا كان هناك عدوان 
جديد عىل الجنوب اللبناين”. وعن تشكيل لواء فلسطيني ملوضوع السالح خارج املخيامت وداخلها، 
قال: “نحن يف فصائل القوى الفلسطينية التي هي اآلن خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية وغري 
مرتبطة بالقرار يف رام الله، ال نوافق عىل ذلك ألن ذلك يعني تجنيداً وتجييشاً للقوى. نحن نرى أن 

الثائر يجب أن يبقى حراً طليقاً يف ترصفه ضمن حدود األنظمة والقوانني الدولية”.

وتابع: “حتى لو أعطى السوريون إشارة إىل )رئيس الحكومة( سعد الحريري أو غريه، فنحن ال 
نتلقى أوامرنا بهذا املوضوع من سورية. سورية حليفة ونقيم عىل أرضها وتقدم لنا كل التسهيالت 
يف دمشق فهي مشكورة، أما مسألة الوجود أو عدم الوجود فهذا قرار فلسطيني ذايت غري خاضع ألي 

قوة مهام كانت”.

).....(

وثيقة رقم 22:

البيان الختامي لإلعالن العريب الدويل لدعم املقاومة22

17 كانون الثاين/ يناير 2010

نحن املشاركون يف امللتقى العريب الدويل لدعم املقاومة الذي انعقد يف أحضان العاصمة اللبنانية 
بريوت تحت شعار مع املقاومة، يف الفرتة من 15 إىل 17 كانون الثاين/ يناير 2010، ومبشاركة آالف 
الست،  الدنيا  قارات  من  جاؤوا  واألعراق،  واملذاهب،  والعقائد،  األديان  مختلف  من  الشخصيات 
ومّثلوا الهيئات، واملؤمترات، واألحزاب، واملنظامت، واالتحادات الشعبية، والنقابات، ومن األكادييني، 
واالقتصادية،  السياسية،  الضغوط  لتعاظم  منا  وإدراكاً  والرياضيني.  والفنانني  واألدباء  واملفّكرين 

والثقافية، واألمنية إلسقاط املقاومة كخيار اسرتاتيجي ملقاومة االحتالل، نعلن ما يأيت:

األديان  الدويل، ورشّعته  القانون  أكده  للشعوب  ثابت  والعدوان حق  االحتالل  مقاومة  إن  أوالً: 
الساموية، ونصّ عليه ميثاق األمم املتحدة، وكرّسته أعراف ونضاالت الشعوب التي ابُتليت باالحتالل، 
وتلك التي تعرّضت للعدوان يف أمريكا وفرنسا، وغريهام من دول العامل عىل امتداد التاريخ اإلنساين.

ثانياً: إن حق الشعوب يف املقاومة بأشكالها كآفة، ويف مقدمها املقاومة املسلحة، ينبع من مبدأ 
الدفاع عن النفس، والحق يف الحرية والكرامة والسيادة واملساواة بني شعوب العامل. واملقاومة هي 
رشط الزم إلقامة نظام دويل عادل يحرّم حروب العدوان واحتالل أرايض الغري، ويناهض االستيطان 
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والعنرصية، وُيريس مبادئ التعاون واإلخاء والسالم، وهي رضورة اسرتاتيجية لكفاح الشعوب، وهي 
الطريق األصوب لوصول الشعوب إىل أهدافها بعد أن أّكدت التجارب الفشل الذريع لخيار التفاوض 

والتسوية.

ثالثاً: رضورة التنسيق بني املقاومات وتبادل التجارب والخبات، وتعزيز االلتحام بني املقاومات 
والشعوب، وتوفري الدعم والسند الالزمني لتمكينها من تحديد أهدافها باقتدار وجدارة.

رابعاً: تثمني الدور البطويل للمقاومة يف لبنان وفلسطني والعراق، وأدائها املتمّيز الذي قّدم منوذجاً 
الصهيوين  الكيان  يارسه  الذي  لإلرهاب  واملنايف  واألخالق  بالقيم  املرتبط  املقاوم  العمل  يف  ُيحتذى 

واإلدارة األمريكية، الذي تجّلت صوره من خالل جرائم املحتل يف تلك البلدان.

واملواجهة  الصمود  نهج  وتبّني  التسوية،  فشل مرشوع  إعالن  إىل  العربية  الدول  دعوة  خامساً: 
دعم  يف  بدورها  تنهض  وأن  إمبيايل،   – الصهيو  العدوان  لقوى  تصّديها  يف  لألمة  اسرتاتيجياً  خياراً 
كل  إسقاط  يف  شعوبها  ملطالب  واالستجابة  واملنعة  القوة  بأسباب  ورفدها  أشكالها،  وبكل  املقاومة 

االتفاقات املبمة مع الكيان الصهيوين، وقطع جميع أشكال العالقات معه.

منتجات  مبقاطعة  الصارم  االلتزام  إىل  واإلسالمية  العربية  والشعوب  الحكومات  دعوة  سادساً: 
الكيان الصهيوين، والرشكات الداعمة له، ودعوتها إىل استخدام مواردها االقتصادية يف املواجهة.

املتحدة  األمم  هيئة  من  الصهيوين  الكيان  لطرد  والدول  الشعوب  قبل  من  الجادّ  العمل  سابعاً: 
واملنظامت الدولية واإلقليمية كافة، باعتباره كياناً غري رشعي، عنرصياً وإرهابياً بامتياز.

ثامناً: العمل عىل املستويات كافة من أجل مالحقة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم 
ضد اإلنسانية من قيادات الكيان الصهيوين واإلدارة األمريكية يف فلسطني والعراق ولبنان، والسعي 
والدولية  اإلقليمية  التقارير  من  وغريه  غولدستون  تقرير  عىل  القانونية  النتائج  ترتيب  إىل  املتصل 

ذات الصلة.

تاسعاً: رضورة العمل لرتسيخ ثقافة املقاومة عند النشء، وسائر رشائح املجتمع، من خالل املناهج 
واالنقسامات  والطائفية  املذهبية  للفنت  للتصّدي  الثقافة  هذه  وتعزيز  والفنون،  واآلداب  التعليمية 

العرقية، وملقاومة الغزو واالستالب والتطبيع الثقايف.

عارشاً: إن حرية اإلعالم حق مقدس ال يجوز املساس به بأي شكل كان، وال سّيام عب الترشيعات 
التي تحول دون متّكنه من النهوض بدوره يف أداء رسالته يف املواجهة وبسط الحقائق، وفضح مامرسات 

االحتالل.

واملستقبلية، ورضورة  الراهنة  التحديات  مواجهة  لإلعالم يف  البالغة  األهمية  تأكيد  حادي عرش: 
املصطلحات،  وحرب  النفسية،  الحرب  ملناهضة  اإلعالم  مجال  يف  الحديثة  التقانات  من  اإلفادة 
اإلعالمي، واستنطاق معاين  التطبيع  قامئة عىل مقاومة  إعالمية  واملفاهيم، وإلطالق مرشوع مقاومة 

القوة يف الفعل املقاوم.

ثاين عرش: رضورة العمل الجادّ واملتواصل ملناهضة تهويد القدس، وفتح معب رفح، وكرس الحصار 
عن قطاع غزة، ومناهضة كل أشكال الحصار، وخاصة بناء الجدران، مبا يف ذلك الجدار الفوالذي.
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يف  لبنان  يف  املقاومة  حقّقتها  التي  واالسرتاتيجية  التاريخية  االنتصارات  تثمني  عرش:  ثالث 
عامي 2000 و2006، ويف غزة عامي 2008 و2009، وتلك التي سطّرتها، ومل تزل، يف العراق منذ 

االحتالل.

الدول  وحكومات  وشعوب  واإلسالمية،  العربية  والحكومات  الشعوب  دعوة  عرش:  رابع 
الصديقة إىل اعتبار يوم 18 كانون الثاين/ يناير و14 آب/ أغسطس، من كل عام عيدين للمقاومة 

واالنتصار.

صدر يف مارون الراس يف جنوب لبنان، عىل مشارف فلسطني املحتلة، يف السابع عرش من شهر 
كانون الثاين/ يناير عام عرشة وألفني.

وثيقة رقم 23:

نتنياهو  أنجيال مريكل وبنيامني  األملانية  مؤمتر صحفي مشرتك للمستشارة 
يف برلني23 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي مكتب رئيس الوزراء اإلرسائييل(

18 كانون الثاين/ يناير 2010

املستشارة مريكل: أيها السيدات والسادة، يرّسين أن يكون رئيس الوزراء اإلرسائييل وجزء كبري من 
الحكومية  املشاورات  من  الثانية  الجولة  عقد  مبناسبة  اليوم  برلني  هنا يف  بزيارتنا  قاموا  قد  مجلسه 
فيام  املشاورات  من  األوىل  الجولة  يف  القدس  أورشليم  يف  ضيوفاً  حللنا  قد  كنا  اإلرسائيلية.  األملانية 
املشاورات  هذه  عىل خوض  لقدرتنا  الشديد  باالرتياح  نشعر  حيث  برلني،  يف  املرة  هذه  نستضيفها 
املكثفة. إن املشاورات الحكومية األملانية اإلرسائيلية املشرتكة أو اإلرسائيلية األملانية – إن شئتم – متنح 
الثنائية وحتى تكثيف  فرصة إلعادة النظر يف التعاون القائم بيننا مبا يشمل مجمل أوجه العالقات 
هذا التعاون. أعتقد بأن هذا األمر ينطوي عىل جانب استثنايئ من األهمية بالنسبة لنا عىل أساس 
ليس  الدائم  والكفاح  ومستقبلها  إرسائيل  وجود  لضامن  أملانيا  تتحملها  التي  التأريخية  املسؤولية 
حفاظاً عىل التعاون الوثيق يف قضايا السياسة الخارجية واألمنية فحسب بل ملتابعة تنمية العالقات 

الثنائية يف كامل املجاالت.

لقد قمنا اليوم بزيارة للنصب التذكاري املقام لليهود الذين ُقتلوا ]خالل الحرب العاملية الثانية[ 
وسط برلني. من حسن الحظ – إذا ما جاز يل التحدث باسم أبناء جييل – أننا نستطيع اآلن التعاون 
بشكل وثيق كهذا مع حكومة إرسائيلية، خاصة لو نظرنا يف واقع األمور الذي اختلف كلياً عن هذا 

املشهد قبل 65 عاماً حيث تنامت فظائع املحرقة )الهولوكوست(.

كانت  املشرتكة  الحكومية  املشاورات  بأن  أعتقد  إنني  راسخة  قناعة  أساس  عىل  القول  أستطيع 
ناجحة. لقد قدم الوزراء املكلفون مبلفات البيئة واالقتصاد وتطوير التعاون – وكذلك وزراء العلوم 
واألبحاث – تقارير مؤثرة للغاية حول املشاريع املشرتكة التي يهّمون بدفعها. أكتفي باإلشارة إىل أنه 


