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وأكد أبو عيل أن إرسائيل تضع قيوداً كبرية عىل تسليح قوات األمن الفلسطينية. وأشار يف هذا 
الصدد إىل أن إرسائيل ما زالت متاطل يف السامح بإدخال ناقالت جنود روسية للسلطة.

وأضاف أن السلطة تلقت أخرياً 50 عربة مصفحة من روسيا، وأنها نقلتها إىل األردن إلدخالها إىل 
الضفة، “غري أن إرسائيل التي أعلنت موافقتها املبدئية عىل إدخال هذه العربات مل تعط بعد املوافقة 

النهائية”. ووصف ذلك بأنه “استمرار لسياسة التسويف”.

 وثيقة رقم 269:

بيان املجلس الثوري لحركة فتح يف دورته الخامسة يرفض فيه أي تفاهامت 
أمريكية إرسائيلية متس بالحقوق الوطنية، وتطيل أمد االحتالل269 
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“دورة  الخامسة  العادية  دورته  فتح،  الفلسطيني  الوطني  التحرير  لحركة  الثوري  املجلس  عقد 
الشهيد القائد أمني الهندي” يف مقر الرئاسة مبدينة رام الله ما بني 2010/11/24 إىل 2010/11/26، 
وقد افتتحها أمني رس املجلس، بحضور ومشاركة رئيس الحركة، األخ الرئيس محمود عباس، وأعضاء 

اللجنة املركزية.

وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني، والوقوف دقيقة إجالل وإكبار وقراءة الفاتحة، عىل روح 
النصاب  من  التأكد  وبعد  املجيدة،  العربية  وأمتنا  الفلسطيني  شعبنا  وشهداء  الهندي  أمني  القائد 

القانوين لالجتامع تم إقرار جدول األعامل.

وقد أدان بشدة منع االحتالل ألربع من أعضائه من الدخول من الخارج لحضور االجتامعات، كام 
أدان املجلس بشدة مواصلة منع حامس للمرة الرابعة، لعضو اللجنة املركزية د. زكريا اآلغا، ونائب 
أمني رس املجلس األخت آمال حمد وسبعة أعضاء آخرين من املجلس من مغادرة قطاع غزة للمشاركة 

يف دورات املجلس.

الرئيس محمود عباس، رئيس  األخ  افتتاح أعامله إىل خطاب شامل من  املجلس يف  استمع  وقد 
الدولية  السياسية والتحركات  التطورات  الحركة، حيث وضع املجلس يف واقع  دولة فلسطني، رئيس 
وما تتعرض له القيادة من ضغوطات دولية وتطرف حكومة االحتالل، وركز عىل العالقات الفلسطينية 

الداخلية وجهود املصالحة الوطنية الفلسطينية يف ضوء اللقاءات األخرية.

الستئناف  جرت  التي  املكثفة  االتصاالت  بحصيلة  املجلس  مازن،  أبو  الرئيس  األخ  وضع  كام   
املحتلة عام 1967  األرايض  كافة  لالستيطان يف  الشامل  الوقف  أن  عىل  املبارشة، مشدداً  املفاوضات 
واألمن،  الحدود  الرتكيز عىل موضوعي  مع  املبارشة  املفاوضات  ملزم النطالق  القدس رشط  فيها  مبا 
وقضية  واملياه  واالستيطان  والالجئني  القدس  يف  واملتمثلة  األخرى  النهايئ  الوضع  قضايا  ومعالجة 
األرسى، مؤكداً عىل استمرار التشاور مع لجنة املتابعة العربية والجامعة العربية والتنسيق املتواصل 
اللجنة  من  الفلسطينية  القيادة  مستوى  فلسطيني عىل  بقرار  مرتبط  ذلك  وأن  العرب،  األشقاء  مع 

التنفيذية واللجنة املركزية لحركة فتح.
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القمعية بحق أبناء الحركة وانتهاك حقوق وحريات املواطنني يف القطاع، ويشدد عىل إدانته ملحاولة 
اغتيال عضو املجلس الثوري ومحافظ نابلس األخ جبيل البكري.

وهنا فإن املجلس يؤكد وقوف الحركة يف كل مستوياتها القيادية والقاعدية إىل جانب األجهزة 
السيادية الفلسطينية لفرض القانون والنظام، وتعزيز أمن وأمان املواطنني، واالستقرار األمني والسلم 

األهيل، والحيلولة بكل الطرق دون ذلك.

الحكومة  وتحصني  تعزيز  أجل  من  وزاري،  تغيري  بإجراء  الرئيس  األخ  قرار  الثوري  املجلس  مثن 
الفلسطينية،  األرض  الفلسطيني عىل  الشعب  إدارة وخدمة  يف  قدرتها  مقومات  وتوفري  الفلسطينية 
وأوىص املجلس بوضع برنامج عمل للحكومة وتحديد السياسات الكفيلة بضامن صمود شعبنا وتنمية 
قدراته يف مواجهة سياسات االحتالل، وتحقيق األمن االقتصادي واالجتامعي، وكفالة الحقوق الفردية 

والعامة.

تحية إىل شعبنا العريب الفلسطيني يف الوطن والشتات

تحية إىل أهلنا يف القدس وغزة، يف كل مواقع النضال

تحية ألرسى الحرية يف سجون االحتالل

تحية إىل الجرحى وعائالت الشهداء.

املجد والخلود لشهدائنا األبرار 

وعاشت فلسطني حرة عربية

وإنها لثورة حتى النرص.. حتى النرص.. حتى النرص

وثيقة رقم 270: 

الفلسطيني  الشعب  مع  للتضامن  العاملي  اليوم  يف  عباس  محمود  كلمة 
حول استئناف املفاوضات، ووضع حّد لالستيطان270
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نيويورك 

معايل السيد بان يك مون

األمني العام لألمم املتحدة

سعادة السيد جوزيف دايس

رئيس الجمعية العامة لألمم املتحدة

سعادة السري مارك اليل غرانت

رئيس مجلس األمن

سعادة السفري عبدو سالم ديالو

رئيس اللجنة املعنية مبامرسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غري القابلة للترصف


