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وثيقة رقم 258:

ترصيح لحركة حامس تعقيباً عىل اعتقال قوات االحتالل الصهيوين أمني عام 
املجلس الترشيعي الفلسطيني النائب محمود الرمحي258

10 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

اليوم  فجَر  الرَّمحي  محمود  الدكتور  النائب  باعتقال  الصهيوين  االحتالل  قوات  قيام  عىل  تعقيباً 
األربعاء، رصَّح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:

الدكتور  الترشيعي  املجلس  للنائب يف  االحتالل  قوات  اعتقال  بشدَّة  ندين  إننا يف حركة حامس 
محمود الرمحي للمرة الثالثة، ونعّده جريًة تسعى إىل إقصاء وتغييب دور كلِّ من يدعو إىل حامية 

واسرتداد الحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية.

باإلفراج  ونطالب  الرَّمحي،  الدكتور  وسالمة  حياة  عن  الكاملة  املسؤولية  االحتالل  ل  نحمِّ إننا 
الفوري عنه، وندعو فريق أوسلو إىل وقف كافة أشكال التنسيق األمني؛ الذي ينح االحتالل غطاًء 
ملزيد من الجرائم بحق األرض والشعب، كام ندعو اتحاد البملانات العربية وكافة البملانيني األحرار 
اب  ونوَّ برموز  املساس  عن  والتوقف  الرمحي،  الدكتور  عن  اإلفراج  أجل  من  االحتالل  عىل  للضغط 

الشعب الفلسطيني.

املكتب اإلعالمي
األربعاء 4 ذي الحجة 1431هـ

املوافق 10 ترشين الثاين/ نوفمب 2010م

وثيقة رقم 259:

كلمة محمود عباس، يف الذكرى السادسة لرحيل الرئيس يارس عرفات، يؤكد 
عاصمتها  الفلسطينية  الدولة  وأن  االستيطان،  مع  مفاوضات  ال  أن  فيها 

القدس259 

11 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعاىل يف محكم تنزيله: ﴿ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اللََّه َعَلْيِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضٰى 
ُلوا َتْبِدياًل﴾ صدق الله العظيم. َنْحَبُه َوِمْنُهْم َمْن َيْنَتِظُر َوَما َبدَّ

الذي يلخص ويصور كل  املرفوع خلفي  الشعار  أبدأ كلمتي نظرت إىل  اإلخوة واألخوات قبل أن 
الوطن”، اخترص املسافات  القدس عاصمة والعودة إىل  الحقيقة “املوقف ثابت والدولة بال استيطان 
بكلامت قليلة معبة، ال نريد استيطان فهو غري رشعي من البداية القدس لنا والعودة إىل الوطن لالجئني.

نحيي جامهري شعبنا، اليوم مناسبة ستظل محفورة يف ذاكرتها وقلبها، ذكرى رحيل واستشهاد رجل 
ورمز، مقاتل وقائد، فارس تحول اسمه إىل واحد من أسامء فلسطني إنه الرئيس الخالد فينا األخ أبو عامر.
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نحيي ذكراه لنؤكد أنه سيظل حياً فينا ألنه كان دوماً مناراً وملهاًم ال يكل وال يل، وشعلة وّقادًة 

ال تخبو أو تنطفئ، دافعاً لألمل يف أحلك الظروف ومفجراً للطاقات يف أصعب األوقات.

كان رفيق البداية والصاحب يف كل املنعطفات هجر الحياة واملصالح الشخصية، وسكنت فلسطني 

قلبه وعقله حاماًل كل طموحات وأهداف شعبه النبيلة والعادلة.

نحيي هذه الذكرى املاثلة فينا يف هذا اليوم لنقول له كلمته التي كان يرددها دامئاً )العهد هو 

يا  نعم  قريبة  نراها  نعم  لصادقون(.  وإنا  قريبة  ونراها  بعيدة  يرونها  القسم،  هو  والقسم  العهد 

أبو عامر سيظل عهد الشهداء واألرسى واملعتقلني يف قلوبنا مقدساً والقسم الذي أقسمناه منذ البداية 

الصعاب، حتى  لنا قناة ولن تنكرس عزيتنا مهام كانت  بأن ال تلني  الرحيل، مدوياً ومجلجاًل  وحتى 

يكون لهذا الشعب املكان الذي يليق به تحت الشمس، حراً سيد نفسه يف دولته املستقلة وعاصمتها 

القدس وعودة الجئيه إىل وطنهم وتحرير كل أرسانا البواسل.

يف كل حديث لنا وكل مفاوضاتنا وعندما نتحدث عن الحدود واألمن والالجئني نعتب أن تحرير 

األرسى أول أولوياتنا ولن نكل ومنل حتى يخرج آخر سجني ألرض الحرية.

لقد كنت يا أبا عامر مهام ظلموك أو تطاولوا عليك لينالوا منك... مفجر الثورة الرشيدة وباعث 

الكيانية الوطنية، وكنت أيضاً صانع سالم الشجعان. وكان ]أبو عامر[ محارباً شجاعاً رشساً، فجر الثورة 

عام 65؛ وكان صانع سالم الشجعان هذه العقلية علينا أن نعرف مزاياها وهو من حمل غصن الزيتون 

والبندقية وقال ال تسقطوا غصن الزيتون من يدي لكنهم مل يفهموا وحاربوا السالم.

كنت تحلم بالسالم الشامل والعادل يف هذه األرض املقدسة مرسى النبي محمد صىل الله عليه 

وسلم ومهد سيدنا املسيح عليه السالم، وقدمت ألجل هذه الغاية النبيلة أعز وأغىل ما متلك، حياتك 

وروحك الطاهرة.

عىل  تربت  التي  األجيال  كل  من  ولك  الحب  كل  البدايات  رفاق  من  لك  عامر  أبو  أخي  فيا 

يديك وحافظت عىل عهدك وقسمك من أشبال شعبنا وزهراته وأرساه ومعتقليه كل الوفاء لسريتك 

ومسريتك، لعطائك ودمك، لك منا جميعاً كل التقدير واالحرتام لرتاثك النضايل ومواقفك الثابتة.

هناك كثري من يتحدث عن الثوابت والتمسك بها وكثرياً يكون كالمهم مجرد شعارات ال يعرفون 

ما يقولون. أنا أريد أن أقول إنه بالعام 88 قدمنا موقفاً سياسياً واضحاً وثابتاً وأقول ملن يتحدثون عن 

مسلسل التنازالت أتحداهم أن يجدوا تنازالً واحداً ألي ثابت من الثوابت منذ العام 1988.

ومن هنا من قلعة صمودك نبعث لروحك من جانب رضيحك التحية سائلني املوىل عز وجل أن 

يجمعك وكل رفاق شهداء املسرية مع النبيني والصديقني والشهداء وحسن أولئك رفيقاً.

أتوجه إىل أكرث من أحببت وأحببنا وهم  ومن قلعة صمودك ومن جانب رضيحك الطاهر أيضاً 

اصبوا،  لهم  لنقول  التنظيمية  انتامءاتهم  اختالف  عىل  وأخواتنا  إخوتنا  من  أبطالنا  البواسل،  أرسانا 

فجر الحرية قريب، ولن نوقع أي اتفاق نهايئ دون ضامن حريتكم جميعاً وبدون استثناءات. وسوف 

نستمر يف بذل كل جهٍد ممكن إلطالق رساحكم، وهذه رسالتي لكم.
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أيتها األخوات.. أيها اإلخوة....

أننا نواصل  أن نؤكد  بّد  العرفان والوفاء ال  تاريخ يارس عرفات ونستذكره بكل  ونحن نستعرض 
دربه يف تعميق جذورنا يف هذه األرض املقدسة بإقامة مؤسسات دولتنا املستقلة وإرسائها عىل الصعد 
الدولية  املؤسسات  وباألخص  الجميع،  لها  شهد  وبشفافية  قوية  أسس  عىل  املناحي،  كل  ويف  كافة، 
ذات االختصاص، العامل كله البنك الدويل صندوق النقد الدويل، أوروبا وأمريكا تتحدث عن الشفافية 
ويؤكدون أننا األفضل والتي تؤكد أننا جادون وجديرون بهذا املسار وإنجازاته، إضافة إىل أنني أتابع 
نحققها يف هذا  التي  امللموسة  والنتائج  اإليجابية  الرتاكامت  وبالتفصيل  االهتامم  بكل  الحكومة  مع 
وُتنفُذ  التي تطبق  األمنية  أجهزتنا  بأداء  أيضاً  أشيد  أن  بّد  الهدف، وهنا ال  إىل هذا  للوصول  املجال 
العتيدة  دولتنا  لبنات  بناء  املناسب الستكامل  املناخ  وتهيئ  والفساد  العبث  وتواجه  القانون  سيادة 
لتجسيد هذا  استعداد  لنكون عىل  واألمل،  الثقة  بكل  ويشارك يف صنعه  شعبنا  تأييد  يالقي  والذي 

الحلم وهو إقامة الدولة املستقلة واقعاً عملياً وحقيقًة راسخًة فوق أرضنا.

لقد أقر العامل كله بأننا نفذنا التزاماتنا ونريس قواعد مرشوعنا الوطني بالرغم من قسوة االحتالل 
وضد  القدس  يف  بخاصة  ومؤسساتنا  مقدساتنا  وضد  وجودنا،  ضد  مستوطنيه  وعربدة  وحصاره 
مساجدنا وكنائسنا.. ضد شجرة زيتوننا.. ضد أمن مواطنينا، ويواصلون بناء الجدار. نفذنا ما علينا من 

التزامات ومل ينفذ الجانب اإلرسائييل التزاما واحداً.

باألمس قالوا إنه عندما نريد أن نذهب إىل مجلس األمن هذا ترصف أحادي الجانب وهكذا تفعل 
يقومون  يوم  هم كل  أحادياً  أن هذا عماًل  اعتبوا  األمن  إىل مجلس  بالذهاب  نفكر  إرسائيل ونحن 
بعمل أحادي من قتل وهدم وترشيد واقتالع أشجارنا وال يقال عمل أحادي الجانب.. ال يزال بالعامل 
الوقوف عن األعامل  الفلسطينيني  الوزراء اإلرسائييل قال “عىل  ظلم ويجب أن نرفع صوتنا.. رئيس 
األحادية وتنفيذ التزاماتهم ونحن نتحدى الجميع بأننا مل نلتزم بالتزاماتنا من 93 ونؤكد نحن أقوياء 

بحقنا وقضيتنا”.

األجندات  أدوات  علينا  يفرضه  الذي  االنقسام  وأمل  املحدودة،  اإلمكانات  برغم  التزاماتنا  نفذنا 
متثيله  ووحدة  الشعب  وحدة  يهددون  الذين  واملجتزأة،  املشبوهة  املشاريع  وأصحاب  اإلقليمية 
غزة  يف  انقالبهم  عىل  لإلبقاء  املحرمات  كل  ويارسون  الحرمات  كل  ينتهكون  وتقاليده،  وتطلعاته 

الحبيبة.

مل تفت يف عضدنا كل املثبطات للنيل من معنوياتنا ولن تنال من عزامئنا كل الوسائل التي يتبعها 
اآلخرون لتدمري متثيلنا وثوابتنا ونهجنا يف التعددية وإرساء دعائم الديقراطية.

نحن لن نتواىن ولن نيأس يف إعادة اللحمة مهام اصطدمت محاوالتنا بالصد والتشكيك مبا يسمونه 
زوراً وبهتاناً بالفيتو املفروض علينا )الفيتو األمرييك(. كلنا نعرف أن حامس ارتكبت انقالباً آمثاً يف غزة 
ومل نرد عليه عسكرياً توجهنا للحوار ثم للجامعة العربية مرص أعدت وثيقة وقبلنا بها ووقعنا عليها 

ومع ذلك يقولون السلطة تخضع لفيتو أمرييك نحن وقعنا بغض النظر توافق أمريكا أو ال.

نائب الرئيس األمرييك قال ال تذهبوا لقمة دمشق ونحن قلنا القمة إخواننا ومصرينا وقالوا قد 
تتحملون مثناً غالياً ونحن قبلنا وحامس ترفض التوقيع ويقولون نخضع للفيتو.
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ذهبنا إىل دمشق للحوار ونحن جاهزون ومستعدون وساعون للحوار ألن الوحدة الوطنية أمثن 
من األجندات الشخصية واإلقليمية وأمثن من الفيتو اإليراين أيضاً.

إذا خضعنا لألجندات  أما  وتكون أهدافنا وبواعثنا فلسطينية  علينا أن نفكر ونتحاور فلسطينياً 
لنكون ورقة يف جيب هذا وذاك فنحن ال نقبل إال أن نكون أحراراً يف قرارنا وموقفنا، نقول ذهبنا 

ومستعدون وننتظر املساعي التي يبذلها إخواننا للوصول للوحدة.. االنقالب وصمة عار يف جبيننا.

نحن مع املقاومة واملامنعة وهؤالء مستسلمون.. هذا شعار ينفع لالستهالك والفضائيات، كثريون 
يصدقون، دول املامنعة واملقاومة وأين هي هذه الدول ومن هي؟

قلنا الصواريخ عبثية قالوا استسالم، أين الخالف السيايس أين نحن مختلفون سياسياً عىل األرض 
ال يوجد خالف والوضع السيايس متفقني عليه نحن لسنا مختلفني، هناك من يريدنا مختلفني ألغراض 
أغىل من  ففلسطني  الوطنية  املصلحة  ويغلبوا  لرشدهم  يعودوا  أن  نقول إلخوتنا  أن  إقليمية وعلينا 
الشعارات واألموال ومن يريد أن يساعدنا.. ونحن بحاجة ملساعدة.. بدون رشوط نقبل وعندما يكون 

االرتهان للسياسة باألموال فهذا مرفوض.

وقعنا عىل الورقة املرصية، وهم يعرفون قبل غريهم أن كالمهم مكابرة وافرتاء ألن قرارهم هم 
الضغط  أو  للمساومة  يده  استخدامنا ورقة يف  يريد  املرتهنون ملن  وأنهم هم  بيدهم  ليس  أنفسهم 

خدمة ملصالح إقليمية بعيدة كل البعد عن املصلحة الوطنية.

وأؤكد لكم أننا سنظل نبادر من أجل صالح القضية ووحدة الشعب إلنهاء هذا االنقالب، فيدنا 
ويضعوا نصب  الضيقة..  فيتخلوا عن مصالحهم  البصائر  ينري  أن  القدير  العيل  الله  ونسأل  ممدودة 
سواء  يهديهم  أن  الله  ونسأل  ذلك..  غري  وليس  املكافح  الشعب  لهذا  العليا  املصالح  فقط  أعينهم 
واملناكفة  املامطلة  مبرات  من  املزيد  يحتمل  يعد  مل  فالوضع  الجميع،  إليه  يدعوهم  الذي  السبيل 
والهروب من التوقيع عىل الورقة املرصية، والشعب كل الشعب بدأ يجهر بالصوت كفى فلقد بلغ 

السيل الزىب.

أما شعبنا الحبيب يف غزة فلم يعد يطيق القهر والقمع وفتاوى التكفري ولن يقبل بهذا العبث 
وهذه املغامرة الحمقاء غري املسبوقة مبصريه ومبستقبل قضيته الوطنية املقدسة تحت ذرائع واهية 
تتساقط الواحدة تلو األخرى كالخالف السيايس حول الدولة عىل حدود عام 1967، وحجج سخيفة 

وممجوجة كحامية نهج املقاومة واملامنعة التي يتشدقون بها والتي مل تعد قامئة بل مل تكن أصاًل.

أيتها األخوات... أيها اإلخوة:

عادل  بشكل  حلها  يتوقف عىل  أولوية  لها  كقضية  األيام  العامل هذه  نفسها عىل  قضيتنا  تفرض 
حل العديد من قضايا املنطقة. العامل بدا يتغري أوروبا وأمريكا بدأت تتغري وهي ال تزال يف مرحلة 
الشعارات ويعرتفون أنه إذا حلت املشكلة هنا تحل باقي املشاكل وهذا ما توصلوا إليه بعد طول 
القناعة لدى  التعامل معها.. بل لقد وصلت  بالعامل لالعرتاف بقضيتنا وعليهم  انتظار، مواقفنا أدت 
وذلك  وغريها  األوروبية  والدول  املتحدة  للواليات  وقومية  وطنية  يشكل مصلحة  حلها  بأن  الجميع 

بالرغم من املشاكل العديدة التي تعم العامل والتي ال يقلل أحد من مخاطرها.
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ومن هنا تبذل الواليات املتحدة والرئيس أوباما شخصياً جهوداً مشكورة وتتحرك دول الرباعية يف 
كل املجاالت ويتم االتصال بنا من قبل العديد من الدول ذات الثقل والتأثري السيايس عىل املستوى 
الدويل وذلك يف محاولة لدفع عملية السالم.. رمبا تستغربون ال نريد أن نقول ملاذا يقف كله معنا 
نتنياهو  أن  وقيل يل  أصبح شبه موحد  املوقف  االستيطان  يتحدث عن وقف  والكل  موقفنا  ويقف 
ووجه مبعارضة يف اجتامع اللويب الصهيوين واأليباك، اليهود يريدون السالم وبدأوا يصحون أن سياسة 

إرسائيل العوجاء ال تنفع لها والسالم هو األساس ويأيت بكل ما نريد ملستقبل أبنائنا.

الحدود  النهايئ من  الحل  الجهود وقدمنا تصوراتنا لكل قضايا  لقد تعاونا صادقني مع كل هذه 
الرشعية  وقرارات  يتفق  ومبا  واملعتقلني  واألرسى  واملستوطنات  واملياه  واألمن  والالجئني  والقدس 
الدولية وأحياناً “ينغاظوا” ألننا نؤمن بالرشعية وهم ال يريدوننا أن نؤمن بها ومبادرة السالم العربية، 
وال أفهم ملاذا مل توافق إرسائيل عىل مبادرة السالم العربية وملاذا يرفضونها وال نجد عندهم جواب 
الحرب حاربوا معنا لكن ال  أردتم  إذا  الطاولة، ونقول  املبادرة عن  شايف ومنطقي ونحن مل نسحب 
تكون الحرب علينا والعرب مؤمنون باملبادرة ويدعمونها، نحن نؤمن باملقاومة ومنارسها وهي حقنا 

وال بّد أن تستمر مادام هناك استيطان.

تعاونا مع هذه الجهود عب املفاوضات غري املبارشة وتجاوبنا مع الدعوة النتقالها إىل مفاوضات 
مبارشة، لكن الحكومة اإلرسائيلية تضع العقبة تلو األخرى يف وجه انطالق العملية السياسة وتوصد 
األبواب أمام الوصول إىل ما أجمع عليه العامل برضورة حل الدولتني أي بإقامة الدولة الفلسطينية عىل 

حدود الرابع من حزيران عام 67 إىل جانب دولة إرسائيل.

يهودية.. فجأة  بإرسائيل دولة  باالعرتاف  يطالبون  االستيطان.. وأخرى  استمرار  مرة يرصون عىل 
التسمية جملة  يهودية ذات طابع ديقراطي كيف يكون ذلك نحن نرفض هذه  رصنا نسمع دولة 
وتفصياًل وهذه موقفنا الثابت، ونحن نعرف ماذا يسعون لتحقيقه ولن نرتك لهم الفرصة لتحقيق ما 

يسعون له من وراء هذا الشعار.

أتوجه لفلسطينيي الداخل بالقول.. أنتم إخواننا وهمنا همكم لكم خصوصيتكم ونحرتمها أنتم 
رفعتم شعار مهم السالم واملساواة هناك تفرقه عنرصية ضد العرب والفلسطينيني يف إرسائيل.

يهودية،  دولة  بإرسائيل  باالعرتاف  يطالبون  وأخرى  االستيطان..  استمرار  عىل  يرصون  مرة 
وثالثة بأن القدس عاصمة موحدة لدولتهم، ورابعة باحتالل األغوار والتالل املطلة عليه كمتطلب 
اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  علينا  يخرج  أن  ذلك  من  واألغرب  الالجئني  حق  بإنكار  وخامسة  أمني، 
املتحدة  لألمم  كالذهاب  الجانب  أحادية  أسامها  أي خطوة  باتخاذ  قيامنا  من  ويحذرنا  أيام  منذ 

وغريها.

أيتها األخوات أيها اإلخوة:

لقد أوضحنا موقفنا بشكل ال يقبل التأويل، فال مفاوضات مع االستيطان، كام أن إعالن املبادئ 
فيها  مبا  العربية  القدس  وأن  إرسائيل،  ودولة  الفلسطينية  التحرير  منظمة  بني  كان   93 عام  يف 
األماكن املقدسة جزء من األرايض املحتلة عام 67 الكل يعرف أن القدس احتلت يف 67 وأي حل 
ال يشمل القدس ليس حالً وأنها عاصمة دولتنا، وأن حل قضية الالجئني حسب قرارات األمم املتحدة 
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قضية  يريدون  ال  هم  بذلك  الخطأ  وأين  عليه  ومتفقاً  عادل  قدمت حل  العربية  السالم  ومبادرة 

شامل،  إىل حل  الوصول  يف  للجميع حرصنا وصدقنا  وأثبتنا  نقبل  لن  ونحن  الطاولة  الالجئني عىل 

التعطيل. يحملنا مسؤولية  أو  مواقفنا  يلومنا عىل  أن  أحد  يستطع  ومل 

إن  رصاحة  بكل  لهم  ألقول  إرسائيل  يف  وقادته  السالم  ولرعاة  اإلرسائييل  للشعب  أتوجه  وهنا 

صنع السالم أهم من االستيطان وإن السالم الشامل والعادل أغىل من كل يشء، أغىل من االئتالف 

طعم  يذوقوا  أن  بد  ال  وأوالدكم  فأوالدنا  الضيقة،  واملصالح  الرؤى  من  وأغىل  وليبمان  الحكومي 

التعايش واالستقرار واألمن عىل قدم املساواة وباحرتام متبادل قبل أن تضيع الفرصة.. لن أقول قبل 

أن نغري رأينا ولن نغريه ولكن قبل أن تضيع الفرصة.

أمام  األخري  خطابه  يف  أوباما  الرئيس  عنه  عب  ما  وهو  ينشده  كله  والعامل  به  نطالب  ما  هذا 

الجمعية العامة لألمم املتحدة، عندما قال إنه يأمل بأن تحتل دولة جديدة مكانها يف األمم املتحدة 

السنة القادمة. مل يبَق غرينا بالعامل كله ونأمل أن ال يبَق هذا شعاراً وهذا تعهد ودين يف رقبتك لتكون 

فلسطني دولة وعضو كامل العضوية يف األمم املتحدة.

أيتها األخوات..... أيها اإلخوة:

قناعاتنا  من  انطالقاً  التطورات عىل مسارنا  العرب يف صورة جميع  األشقاء  أن نضع  لقد حرصنا 

بأن القضية الفلسطينية هي محور الرصاع يف املنطقة، وترجمة ملا نؤمن به وهو البعد القومي لهذه 

القضية املركزية، إضافة إىل أن هناك الكثري من قضايا الوضع النهايئ تهم العديد من الدول الشقيقة، 

واملسيحيني  واملسلمني  العرب  كل  قضية  هي  القدس  أما  وغريها.  واملياه  والالجئني  الحدود  كقضية 

الوطني  القرار  والهم..  الرأي  لنتشارك  العربية  املتابعة  للجنة  وذهبنا  بالعرب  نتصل  أن  وواجبنا 

الفلسطيني سيبقى يف املنظمة صاحبة القرار األخري ولكن عندما يقال نحن لسنا أصحاب اختصاص 

هذا كالم مؤمل جداً نحن بدأنا حواراً ويجب أن ينجح.

اتصلنا باألشقاء العرب منفردين ومجتمعني من خالل القمة العربية واالجتامعات املستمرة للجنة 

املتابعة العربية.

مل نذهب لنأخذ غطاًء كام يزعم البعض، فلنا قرارنا وأشقاؤنا متفقون عىل األسس واملبادئ التي 

ال بد أن تقوم عليها عملية السالم من خالل مبادرة السالم العربية والرشعية الدولية.

وإذا كانت هناك مواقف غري مفهومة من البعض إال أن الجميع يشدون أزرنا ويحرتمون خياراتنا، 

املوقف  السالم  بعملية  املعنية  األطراف  لكل  وينقلون  املفاوضات،  تعرث  إىل جانبنا يف حال  ويقفون 

الذي يؤكد حرصنا وحرص الدول العربية عىل إحالل سالم شامل وعادل يف املنطقة.

معارك  يف  للدخول  استعداد  عىل  ولسنا  البعض،  من  الغامضة  املواقف  تلك  أمام  كثرياً  نقف  ال 

وهمية أو مناكفات مقيتة، يريد بعض الكتبة الكذبة واألقالم املأجورة أن ننجر لها، ال نعرف أهدافها 

وبواطنها ولكنها يف كل األحوال أهداف غري بريئة وبواطن عبثية.
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أيتها األخوات.......... أيها اإلخوة

اسمحوا يل أن أتوجه أخرياً لشعبنا الفلسطيني يف الشتات وبخاصة شعبنا يف لبنان.

ولن  ننَس  مل  الالجئني..  بقضية  متمسكون  نتمسك..  ال  وملاذا  بالحقوق  ملتزمون  بأننا  أطمئنكم 
ننىس، هذا هو عهدنا لكم كام كان دامئاً، وكام كان عهدكم بنا ومبنظمة التحرير الفلسطينية املمثل 
الرشعي والوحيد لشعبنا. رابني اعرتف باملنظمة املمثل الرشعي والوحيد ويتفاوضوا معها عىل هذا 

األساس والسلطة ال عالقة لها بقضايا الحل النهايئ.

وأتوجه إليكم يا شعبنا يف الشتات خاصة يف لبنان وأذكركم باملبادئ التي تربينا عليها ونؤمن بها 
بأننا ضيوف ال نتدخل بالشؤون الداخلية ولن نسمح بأن نستغل من أية جهة كانت لتحقيق مآرب 

ال عالقة لها بالقضية الوطنية، خاصة املساس بسيادة الدول التي نتواجد فيها.

ونؤكد أننا ومن خالل االتصاالت مع األشقاء نطالب بتحسني أوضاع الالجئني ورفع املعاناة عنهم 
إىل حني عودتهم لوطنهم، وحققنا بعض التقدم. الفلسطينيون يف لبنان محرومون من عدد من املهن 
ونقول للبنان نحن ضيوف لن نتدخل وليس لنا عالقة لكن إىل حني أن تنتهي ضيافتنا يجب أن نحصل 
عىل لقمة العيش الكرية وشكر الحكومة اللبنانية للموافقة يف البدء برفع بعض الحواجز ونشكرهم 

عىل املوقف.

الخريجون من الطالب ال يجدون جامعات تقبل بهم وفكرنا وقررنا ونفذنا مرشوع تعليم أبناء 
التي غطت مصاريف سنه  األموال  أسبوعني وصلت  وبعد  قراراً  وأخذنا  الجامعات  بلبنان يف  شعبنا 

كاملة لـ 1800 طالب وهي منحة ليست دين وترصف لكل فلسطيني برصف النظر عن انتامئه.

مليون   4 بـ  هناك  التبع  تم  والتي  أمس  “املوفمبيك”  فندق  فعالية  عن  سيادته  تحدث  كام 
دوالر وهي بداية طيبة وقال سيادته “متأكد أننا سننجح يف االستمرارية” وأضاف فكرنا وقررنا ومل 
التنفيذ ملرشوع التكافل االجتامعي بحيث تساعد العائالت امليسورة العائالت الفقرية ويحدث  نبدأ 
احتكاك وتعارف وتعاون وتكافل، كام أننا قد اتخذنا بعض اإلجراءات والقرارات التي من شأنها أن 

تعمق التكافل األرسي وتدعم أبناءنا الطلبة يف مواصلة التعليم.

األمام، فشعبنا  إىل  نتابعها وندفعها  أولية مبرشة سنظل  بنجاحات  اإلجراءات  تكللت هذه  وقد 
واحد وموحد، هذا معدنه األصيل وجميع التجارب تؤكد أنه كان وسيظل كالجسد الواحد تحت الراية 

الواحدة وخلف قيادته م.ت.ف.

أيتها األخوات..... أيها اإلخوة

ثانيًة ودامئاً  له  أبو عامر، نقول  الرئيس  الذي نحيي فيه ذكرى رحيل أخي  اليوم  ونحن يف هذا 
التي  البوصلة  والقدس هي  السياسية،  قبلتك  فلسطني هي  كانت  فقد  أبو عامر،  يا  لروحك  التحية 

تهدينا مهام كانت عتمة الطريق.

لك مني يا أبو عامر كل الحب والوفاء ولكل شهدائنا وإخواننا من كل الفصائل يف مسريتنا عىل 
السجون  يف  البواسل  وألرسانا  العاجل،  بالشفاء  والدعاء  املحبة  كل  ولجرحانا  املاضية،  العقود  مدى 

اإلرسائيلية الحرية والحياة الكرية.
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ومعاً وسوياً حتى نكمل مسريتنا ونحقق حلمنا بإقامة دولتنا املستقلة

قال تعاىل يف كتابه العزيز ﴿َيا أَيَُّتَها النَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة )27( اْرِجِعي إِلَى َربِِّك َراِضَيًة َمرِْضيًَّة )28( 
َفاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي )29( َواْدُخِلي َجنَِّتي﴾ صدق الله العظيم

عشتم وعاش شعبنا العظيم.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

وثيقة رقم 260:

كلمة سالم فياض، يف الذكرى السادسة لرحيل الرئيس يارس عرفات، يؤكد 
فيها عىل رضورة إنهاء االنقسام، وإقامة الدولة الفلسطينية260

11 ترشين الثاين/ نوفمب 2010

السيدات والسادة.

يا أبناء شعبنا الفلسطيني يف كل مكان،

نحيي، ومعنا كل أحرار العامل، ومنارصو قضيتنا العادلة، وكل املناضلني من أجل الحرية والعدل 
التاريخي  والسالم، الذكرى السنوية السادسة لرحيل أبو الوطنية الفلسطينية الزعيم الخالد والقائد 

أبو عامر.

إن هذه املناسبة، تشكل محطة الستخالص دروس التجربة، واستنهاض كل عنارص القوة الكفيلة 
بالتغلب عىل التحديات والصعوبات التي ما زالت تعرتض الطريق نحو الحرية واالستقالل.

ثورته  لقائد  الوفاء  استمرار  عىل  شعبنا  إرصار  بوضوح  يظهر  الهامة،  املناسبة  هذه  إحياء  إن 
يارس  ناضل  ما  إنجاز  السري عىل طريقه الستكامل  تلني يف  التي ال  اإلرادة  املعارصة. كام يبز كذلك 
عرفات دوماً من أجله وما كرس حياته من أجل تحقيقه... أال وهو الخالص التام من آخر احتالل يف 
عرصنا الحديث... ووضع دولة الشعب الفلسطيني، التي طاملا ناضل من أجلها وحلم بها أبو عامر، 

عىل خارطة العامل.

إن استمرار االلتفاف الشعبي حول منظمة التحرير الفلسطينية والطريق التي أسس لها أبو عامر، 
ورغم كل الصعوبات، تظهر إرادة شعبنا التي ال يكن لها أن تضعف أو تلني إزاء هذه الصعوبات 
شعب  حكاية  يف  توحدت  التي  عرفات  يارس  حكاية  يف  يكتمل  مل  ما  إنجاز  طريق  عىل  والتحديات 
فلسطني وطموحاته وتطلعاته، كام نتوحد اليوم خلف قيادة األخ الرئيس محمود عباس “أبو مازن”، 
وهو يواصل الكفاح لتحقيقها، منطلقاً من إرصار شعبنا عىل الخالص من نري االحتالل، وتجسيد حلم 

يارس عرفات يف دولة فلسطني املستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الرشيف.

النكبة والترشد،  أيها األخوات واإلخوة، لقد أسس يارس عرفات لثورتنا املعارصة من حطام  نعم 
وقاد مسرية الكفاح لحامية الهوية وإعادة انبعاث الوطنية الفلسطينية، ليضع اللبنة األوىل واملدماك 
الرئيس يف بنيان دولة فلسطني املستقلة بإنشاء أول سلطة وطنية فلسطينية، كثمرة أوىل لتضحيات 


