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الجدار. أّما التبيرات التي نسمعها فهي ]ال[ تعدو كونها ترسيبات إعالمية غري مرتابطة وتافهة. 
نحن مل نسمع تبيراً رسمياً من قبل السلطات املرصية يك نناقشه، فكل ما لدينا بيان من الحكومة 

املرصية يتحدث عن “إنشاءات” عىل الحدود مع غزة.

وثيقة رقم 28:

الكامل  دعمه  فيه  يؤكد  فتح  لحركة  الثوري  للمجلس  الختامي  البيان 
للرئيس محمود عباس يف قرارات تطوير الحركة، وتأييد املصالحة الوطنية28

20 كانون الثاين/ يناير 2010

االنطالقة  الثانية “دورة  )فتـح( دورته  الفلسطيني  الوطني  التحرير  الثوري لحركة  املجلس  عقد 
والشهيد القائد صخر حبش”، والشهيدين محمود دعاس وفايز عرفات وشهداء نابلس وغزة، يف الفرتة 
إياد”  الثالثة صالح خلف “أبو  القادة  يناير 2010، والتي تصادف ذكرى استشهاد  بني 15 حتى 19 
وهايل عبد الحميد “أبو الهول” وفخري العمري “أبو محمد” بحضور السيد الرئيس محمود عباس 
رئيس الحركة وأمني رس الحركة األخ/ أبو ماهر غنيم وأعضاء اللجنة املركزية وأعضاء املجلس الثوري 
العام ودور حركة )فتـح( يف  السيايس  الوضع  تناول فيه  للرئيس  واستمع املجلس إىل خطاب شامل 

مواجهة التحديات، وما قام به من التحركات السياسية يف ظل املواقف الفلسطينية الثابتة.

الفلسطيني  املوقف  لرشح  الساحات  مختلف  يف  وتحركاته  الرئيس  السيد  جهود  املجلس  ومثن 
وحشد الدعم له، كام أكد املجلس مجدداً وقوفه بصالبة وراء السيد الرئيس ودعم مواقفه الوطنية 
الثابتة وصموده يف وجه حملة الضغوط والتحريض املكثفة ضده من جانب إرسائيل وأطراف أخرى 
تارة  والتنازل  تارة  بالتطرف  عليه شخصياً، ووصفه  والتطاول  وثوابته  الفلسطيني  املوقف  للنيل من 
أخرى، وشدد املجلس عىل التمسك بالنقاط الثامين التي لخصها الرئيس كإطار للثوابت الفلسطينية 

منذ عام 1988.

أساس  عىل  املفاوضات  استئناف  بشأن  الفلسطيني  املوقف  عن  الدفاع  رضورة  املجلس  وأيد 
القدس  يف  لالستيطان  الكامل  الوقف  تتضمن  التي  الطريق  خارطة  الدولية وخطة  الرشعية  قرارات 
وباقي الضفة الغربية مبا يف ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي، وتحديد مرجعية املفاوضات عىل أساس 
القرارات الدولية ومبادرة السالم العربية ومبادئ مؤمتر مدريد للسالم، مبا ينهي االحتالل اإلرسائييل 
من  الرابع  القدس عىل حدود  عاصمتها  كاملة  سيادة  ذات  مستقلة  فلسطينية  دولة  بقيام  ويسمح 
حزيران 1967، وعب املجلس عن قلقه من تراجع املوقف األمرييك الذي عب عنه الرئيس أوباما عند 
توليه الرئاسة، حول عنارص استئناف العملية السياسية، مام شجع الحكومة اإلرسائيلية عىل تحديها 
إلرادة املجتمع الدويل، وأكد املجلس رفضه القاطع إلعالن حكومة االحتالل ملا سمي بالوقف الجزيئ 

املؤقت حول االستيطان الذي يعتب خرقاً فاضحاً للرشعية الدولية وخاصة لخطة خارطة الطريق.

ومثن املجلس املوقف العريب املنسجم مع املوقف السيايس الفلسطيني والجهود التي بذلتها الدول 
العربية يف رشح ودعم املوقف الفلسطيني عىل كافة األصعدة وخاصة مع أطراف الرباعية الدولية.
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الوطنية  الوحدة  وتحقيق  املصالحة  بخصوص  الحركة  قيادة  ملوقف  تأييده  املجلس  وجدد 
الفلسطينية مؤكداً عىل رضورة توقيع حركة حامس عىل الورقة املرصية دون أي تعديل يهدف إىل 
تكريس االنقسام ويؤخر االحتكام إىل الشعب الفلسطيني عب االنتخابات الديقراطية الحرة للرئاسة 

واملجلس الترشيعي.

وأبدى تقديره ملوقف الرئيس يف مواجهة حملة التحريض اإلرسائيلية حيث أننا ال نتنكر لتاريخنا 
النضايل، فالتحريض يقوم به الطرف اإلرسائييل مبامرساته اليومية وتنصله من التفاهامت واالتفاقيات 

السابقة.

ضد  القرضاوي  يوسف  الشيخ  شنها  التي  الحاقدة  التحريض  حملة  أيضاً  املجلس  استهجن  كام 
األخ الرئيس والسلطة الوطنية وهي الحملة التي تستهدف تغذية االنقسام داخل صفوف الشعب 
الفلسطيني ورضب محاوالت استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تستند إىل افرتاءات إرسائيلية 
كاذبة استهدفت الرئيس شخصياً، ومواقفه الوطنية الصلبة والخط السيايس النضايل الذي تقوده حركة 
)فتـح( وم.ت.ف واستخدمت يف املايض لتبير االنقالب واستباحة الدم الفلسطيني من دعاة التكفري 

والتخوين.

واستعرض املجلس أداء مؤسسات السلطة الوطنية والجهود التي تبذلها يف توفري مقومات صمود 
كام  الوطنية  العمل  وأجندة  الفلسطينية  التحرير  ملنظمة  السيايس  بالبنامج  والتزامها  شعبنا  أبناء 

حددتها حركة التحرير الوطني الفلسطيني )فتـح(.

أبناء  دعم صمود  تجاه  مسؤولياتها  تحمل  يف  السلطة  الستمرار  تقديره  عن  املجلس  أعرب  كام 
شعبنا يف قطاع غزة املكلوم، وتخصيص املوارد املالية الالزمة من موازنة السلطة لتحقيق هذا الهدف.

ويؤكد املجلس عىل رضورة توفري كل سبل الدعم ألهلنا يف مخيامت لبنان والشتات خاصة إعادة 
املتحدة  األمم  قرارات  إىل وطنهم وديارهم حسب  العودة  ينالوا حق  البارد حتى  نهر  إعامر مخيم 
ومبادرة السالم العربية وخاصة القرار 194 مع احرتامنا الكامل للسيادة اللبنانية عىل كافة أراضيها 

والعالقات األخوية التي تربط بني الشعبني اللبناين والفلسطيني.

كام مثن املجلس خطة مكافحة منتجات املستوطنات يف سياق عملية بناء اقتصاد وطني منسجم 
عىل  املجلس  أثنى  كام  الشعبية،  املقاومة  أساليب  أحد  باعتباره  الوطنية  واألولويات  األهداف  مع 
دور األجهزة األمنية بتوفري األمن واألمان للمواطن وحامية املرشوع الوطني ومالحقة العابثني بأمن 
الوطن واملواطنني واعتقالهم ومحاسبتهم لردع القوى الظالمية وإفشال مؤامراتها عىل شعبنا وقضيته 
واالستيطان  للجدار  الشعبية  املقاومة  بأساليب  وفخاره  وإكباره  تقديره  املجلس  وأبدى  الوطنية، 

واملستوطنني يف مواقع االحتكاك مع االحتالل.

ويؤكد املجلس عىل رضورة تصعيد حملة املقاومة الشعبية ووضع برامج حركية تقودها )فتـح( 
املناطق املترضرة من  املقاومة لتشمل كل  املواقع يف األقاليم وتوسيع رقعة  الهدف باستنهاض  لهذا 
االستيطان والجدار وفق مفهوم نضايل منظم ال يسمح باستغالل هذه املقاومة وتحويلها عن أهدافها 
أو إثارة الفوىض يف صفوفها. ويدعو املجلس كل املفوضيات الحركية إىل وضع كل إمكانياتها التعبوية 

والتنظيمية واإلعالمية والشعبية لخدمة هذه املقاومة وأهدافها الوطنية.
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كافة  عىل  التحرك  الستمرار  الوطنية  والسلطة  م.ت.ف  لـ  التنفيذية  اللجنة  املجلس  دعا  كام 

تنفيذ  مبتابعة  بالخارج،  فلسطني  وبعثات  سفارات  من خالل  اإلرسائيلية  السياسة  ملواجهة  األصعدة 

تقرير جولدستون يف املحافل الدولية والعمل عىل عقد اجتامع األطراف السامية املوقعة عىل اتفاقية 

الفلسطينية  األرايض  يف  تنفيذها  عىل  اإلرسائيلية  االحتالل  حكومة  بإجبار  للمطالبة  الرابعة  جنيف 

املحتلة وباألخص لوقف النشاطات االستيطانية وبناء الجدار وتهويد القدس وحصار غزة.

وشدد عىل عروبة القدس رافضاً كل املحاوالت اإلرسائيلية لتهويد املدينة واإلجراءات التعسفية 

ضد أهلنا وخاصة عمليات هدم البيوت وإغالق املؤسسات الوطنية وعىل رأسها بيت الرشق مطالبني 

ووقف  فتحها  إلعادة  االحتالل  حكومة  عىل  والضغط  اإلجراءات  لهذه  بالتصدي  الدويل  املجتمع 

عمليات مصادرة األرايض باعتبارها التزامات إرسائيلية تجاه املجتمع الدويل.

وحيا املجلس النفري الشعبي من أهلنا يف كل أرجاء الوطن والشخصيات الدولية املتضامنة دفاعاً 

عن األرايض واملقدسات وحامية الحقوق الفلسطينية يف القدس وسائر األرايض املحتلة.

التزامه  وأكد  اإلرسائيلية،  السجون  يف  األرسى  من  واألخوات  باإلخوة  اعتزازه  عن  املجلس  وعب 

مبواصلة النضال من أجل حرية األرسى حيث ال يكتمل مرشوعنا التحرري إال بتحرير املناضلني كافة، 

ويؤكد املجلس عىل رضورة وضع قضية األرسى عىل رأس أولويات املفاوض الفلسطيني وربط التقدم 

باملفاوضات بقضية األرسى، وأكد عىل رضورة معاملة األرسى واملعتقلني لدى سلطات االحتالل من 

يتمتعون  عملهم  رأس  عىل  باعتبارهم  والعسكرية  املدنية  الوطنية  السلطة  مؤسسات  يف  العاملني 

بالحقوق الوظيفية كلها خاصة الرتقيات، ومضاعفة مخصصات األرسى وفقاً لقرارات منظمة التحرير 

الفلسطينية.

لجان  توصيات  تفعيل  إىل رضورة  ودعا  املفوضيات  وعمل  املركزية  للجنة  تقرير  املجلس  ومثن 

السادس  الحريك  املؤمتر  قرارات  من  انطالقاً  األرض  ملموس عىل  واقع  إىل  وتحويلها  الثوري  املجلس 

وباألخص البنامج السيايس والبنامج التنظيمي.

إن املهمة الرئيسية التي علينا تنفيذها هي إعادة بناء الحركة وأطرها وتفعيلها وتطويرها وذلك 

يتطلب مضاعفة نشاط املفوضيات مع القاعدة الفتحاوية، وحيا املجلس املشاركة الجامهريية الواعية 

يف الذكرى الـ 45 النطالقة الثورة الفلسطينية يف كافة محافظات الوطن والشتات.

واستنكر القمع الذي مارسته قوى حامس االنقالبية يف غزة الحبيبة ضد شعبنا الذي أحيا هذه 

الذكرى بطرقه الخاصة واملتميزة.

وتكريسه  االنقسام  تعميق  اإلقليمية  القوى  بعض  محاوالت  املجلس  استنكر  املجال  هذا  ويف 

التحرير  ملنظمة  كبديل  واهية  وحجج  وبذرائع  مختلفة  مبسميات  بديل  متثيل  خلق  مبحاوالتها 

الفلسطينية املمثل الرشعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

املجلس  بلجان  الخاصة  واللوائح  للحركة  الداخيل  النظام  دورته  يف  الثوري  املجلس  اعتمد  كام 

الثوري ومنها املجلس االستشاري.
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تحية إىل أهلنا القابضني عىل الجمر يف القدس وغزة وكل مواقع النضال يف الداخل والشتات... 
وتحية لألرسى القابعني يف سجون االحتالل... وألف تحية للجرحى وعائالت الشهداء.

املجد والخلود لشهدائنا األبرار

وعاشت فلسطني حرة عربية

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

وثيقة رقم 29:

كلمة بنيامني نتنياهو أمام الكنيست29

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

20 كانون الثاين/ يناير 2010

أيها السيد رئيس الكنيست،

زماليئ  داهمت  بأنها  يقني  عىل  وأنا   – انتابتني  التي  املشاعر  تشاركونني  أَدَعكم  أن  أوالً  أرجو 
الوزراء أيضاً – خالل زيارتنا أول أمس لبلني حيث حرض ]وفد[ لحكومة دولة اليهود إىل برلني بعد 
65 عاماً من الدمار الذي لحق بالشعب اليهودي وبعد إبادة 6 ماليني من أبناء شعبنا ]خالل املحرقة 
النازية[، ووصل إىل مكان يبعد قاب قوسني أو أدىن من امللجأ الذي تحصن فيه هتلر ]يف نهاية الحرب 
العاملية الثانية[ وذلك مبعية ممثلني عن حكومة أملانيا الجديدة املختلفة بطبيعتها ]عن النظام النازي 

السابق[. وكانت هذه لحظة نشوة بكل معنى الكلمة.

حولها.  صفوفه  وترتاّص  املقّر  هذا  أعضاء  جميع  بالطبع  حولها  يتكّتل  كهذه  نشوة  لحظة  إن 
هنالك لحظات من االستبصار حيث يسلَّط الضوء دفعة واحدة عىل املشهد اإلنساين. وفيام يتجاوز 
لبلني[  اآلنفة  الزيارة  خالل  واألملانية  اإلرسائيلية  الحكومتني  بني  جرت  ]التي  املتميزة  املحادثات 
الستة  املاليني  ذكرى  إلحياء  برلني[  ]يف  املقام  التذكاري  للنصب  حضورنا  قصة  لكم  أرسد  أن  أود 
]من اليهود الذين أبادهم النازيون يف الهولوكوست[. إنه نصب تذكاري ذو تصميم بسيط يتكّون 
إىل  نزلنا  أننا  كام  املصطفة،  القبور  مبنظرها شواهد  تشبه  األسود  الباطون  من  من جدران  حقيقة 
النازية[  ]اإلبادة  مخيامت  سكان  اليهود  كتبها  ورسائل  معارض  توجد  حيث  األرض  سطح  تحت 

العبية. باللغة 

الذين  ]الوزراء  زمالئنا  جميع  راود  قد  الشديد  االنفعال  من  الشعور  هذا  أن  الحظت  إنني 
وكانت  اليهودية.  النهضة  مغزى  أدركوا جميعاً  قد  كونهم  برلني[  إىل  معه  الوزراء  رئيس  اصطحبهم 
الزيارة حقيقة تعبرياً صادقاً عن نهضة اليهود التي ستتأكد مرة أخرى من خالل زيارة رئيسنا شمعون 
وزير  مع  أيضاً  زرته  بأنني  علاًم  برلني[  يف  األملاين  ]البملان  البوندستاغ  ملقر  املقبل  األسبوع  بريس 

الخارجية وعدد آخر من الوزراء..


