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2010 ل�سنة  الفل�سطينية  الوثائق 

لجنة املتابعة العربية بالقاهرة يوم 4 أكتوبر.. وأتطلع ملواقف إيجابية ومسئولة من إرسائيل تنقذ 
مفاوضات السالم.

العنف  تصاعد  من  اتصاالت  من  به  أقوم  فيام  وأحذر  جديداً..  فشاًل  تتحمل  ال  السالم  عملية 
واإلرهاب يف املنطقة وعىل اتساع العامل إذا انهارت املفاوضات.

).....(

الحرب  سنوات  وعشتم  عاماً..  الثالثني  نحو  منذ  الوطن  مسرية  تقودون  أنتم  الرئيس  سيادة  س: 
والسالم.. كيف تسترشفون مرص ومنطقتها بعد عرشة أو ثالثني عاماً من اآلن؟.

ج: نعم لقد عشت سنوات الحرب بآالمها ورضاوتها.. وعشت مراحل عملية السالم منذ بدايتها. وأعلم 
أن السالم يصنعه قادة يتلكون الشجاعة والرؤية الواضحة للمستقبل.. يؤمنون بأن السالم  متاماً 
يحقق مصالح شعوبهم.. ويستطيعون اتخاذ القرارات الصعبة التي تحقق هذه الرؤية وهذه املصالح.

أقول ذلك ألن مستقبل منطقة الرشق األوسط الذى استرشفه يرتبط بتحقق أو غياب السالم.. 
لألجيال  نرتك  أال  آمل  إننى  صحيح.  والعكس  املنطقة  وشعوب  دول  وتنمية  ألمن  املفتاح  فهو 

القادمة تركة ثقيلة من النزاع وعدم االستقرار..

وأتطلع ألن نرتك ملن يأتون بعدنا منطقة أكرث استقراراً وأمناً وسالماً.. ونحن يف مرص معنيون بذلك 
متاماً.. فمن الصعب أن تنعم بالهدوء واالستقرار والحياة اآلمنة والنريان تشتعل يف بيت جارك.. 
والسالم واألمن كل ال يتجزأ.. فإما أن تصبح املنطقة ساحة للتعايش والتعاون وإما أن تظل مرسحاً 

للرصاع والعنف واإلرهاب.

يف  رسوخاً  أكرث  متامسكاً..  متطوراً  ومجتمعاً  آمنة..  قوية  دولة  أسترشفها  فإنني  مرص..  عن  أما 
ديقراطيته.. وأكرث قوة يف اقتصاده ومؤسساته وجيشه.. هذا ما أراه ملرص ومستقبلها.. فقد وضعنا 
أقدامنا عىل الطريق الصحيح.. وقطعنا عليه شوطاً كبرياً.. لكنني أرى مرص – أكرث ما أراها – دولة 

مدنية حديثة ترعى االعتدال وتواصل دورها باعتبارها رمانة امليزان يف منطقتها.

).....(

وثيقة رقم 229:

مواصلة  أن  الوزراء  مجلس  جلسة  مستهل  يف  يؤكد  نتنياهو  بنيامني 
املفاوضات مع الفلسطينيني مصلحة حيوية لـ“إرسائيل”229 ]مقتطفات[

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل، أي وزارة الخارجية اإلرسائيلية(
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مقتطفات من أقوال رئيس الوزراء يف مستهل جلسة مجلس الوزراء

“... وقد دخل الفلسطينيون قبل شهر يف محادثات مبارشة معنا بعد أن قدمت الحكومة مجموعة 
البناء  تعليق مشاريع  اتخذناه هو  قرار  وكان أصعب  السالم.  لتحريك عملية  النية  بوادر حسن  من 
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الجديدة يف يهودا والسامرة عىل مدى 10 أشهر. ويتعرض املستوطنون يف يهودا والسامرة لهجوم غري 
عادل منذ نصف قرن تقريباً فيام يحق لهم مامرسة الحياة الطبيعية شأنهم شأن أي مواطن آخر بحيث 

تستهدف سياستنا تحقيق هذه الغاية تحديداً مبعنى جعلهم قادرين عىل مامرسة الحياة الطبيعية.

ورغم كل الصعوبات فقد التزمنا بهذا التعهد املرتتب عىل قرار املجلس املصغر ]للشؤون األمنية 
والسياسية[ واستوفيناه بحذافريه رغم كون هذا االلتزام ]بتجميد البناء يف املستوطنات[ أمراً غري سهل 
أخذناه عىل عاتقنا. أما اآلن فيهّمنا مواصلة املفاوضات السلمية إذ ُيعتب ذلك مصلحة حيوية بالنسبة 
لدولة إرسائيل. وقد أصبحنا يف غمرة اتصاالت سياسية حساسة مع اإلدارة األمريكية بحثاً عن حل يتيح 
الزوبعات، كام ال  الترصيحات وال نريد إحداث  مواصلة املحادثات. وال يجوز يف هذا األوان إطالق 
يسعني إنكار كل خب كاذب ينرشه اإلعالم، لكن يهّمنا العمل بصورة تنم عن الذكاء ورباطة الجأش 
واملسؤولية للميض قدماً باملسرية السياسية. سوف ندرس بصورة هادئة الصورة والواقع املعقد الذي 
نعيشه بعيداً عن دائرة الضوء. وأقرتح عىل الجميع التحيل بالصب والترصف مبسؤولية ورباطة جأش 

وأوالً بهدوء، وهذا تحديداً ما نقوم به...”.

وثيقة رقم 230:

واملصالحة  “إرسائيل”،  مع  املفاوضات  حول  الربغويث  مروان  بيان 
الفلسطينية230
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يف ضوء قرار املحكمة اإلرسائيلية مواصلة سياسة العدوان واالحتالل واالستيطان، والرضب بعرض 
الحائط الجهود الدولية واإلقليمية، ويف ضوء لقاء دمشق بني وفد حركتي فتح وقيادة حركة حامس 

وصدور بيان مشرتك، فإنني ومن زنزانة العزل االنفرادي أؤكد عىل ما ييل:– 

والعدوان  االحتالل  حكومة  إرسائيل.  يف  الفاشية  الحكومة  مع  مفاوضات  أية  من  جدوى  ال  أن   –1
واالستيطان، وأنه من الخطأ إجراء أية مفاوضات مع الحكومة اإلرسائيلية قبل التزامها مببدأ إنهاء 
االحتالل واالنسحاب إىل حدود 1967 مبا يف ذلك القدس الرشقية، واإلقرار بحق العودة لالجئني 
الفلسطينيني طبقاً للقرار الدويل 194، واإلفراج الشامل عن األرسى واملعتقلني واالعرتاف بحق شعبنا 
يف إقامة دولته املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الرشقية. إن الحكومة اإلرسائيلية تتحمل 

وحدها مسؤولية فشل عملية السالم. 

الفلسطينية إىل رفض هذه املفاوضات ألنها عدية الجدوى يف ظل غياب الرشيك  القيادة  2– أدعو 
اإلرسائييل للسالم، ورفض الحكومة اإلرسائيلية االلتزام باملبادىء املذكورة أعاله. 

قياديت  وأدعو  وحامس،  فتح  حركتي  بني  دمشق  يف  الصادر  املشرتك  للبيان  الكامل  دعمنا  أؤكد   –3
والتوصل  الوطنية  املصالحة  أمام  العقبات  لتذليل  ومواصلتها  الجهود  مضاعفة  إىل  فتح وحامس 
أقرب وقت ممكن، مؤكداً  الوثيقة املرصية يف  لتوقيع  لتفاهامت فلسطينية – فلسطينية متهيداً 
أن الوحدة الوطنية هي رشط للمقاومة واملفاوضات املثمرة وهي قانون االنتصار لحركات التحرر 


