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تبادالت  مع   1967 العام  حدود  أسس  عىل  تقوم  للحياة  قابلة  مستقلة  بدولة  الفلسطيني  الهدف 
)جغرافية( متفق عليها من ناحية، وهدف إرسائيل بأن تظل دولة يهودية ذات حدود آمنة ومعرتف 

بها تعكس تطورات الحقة وتتفق مع املتطلبات األمنية إلرسائيل – من ناحية ثانية.

الخيارات العسرية لكن الرضورية. وسيتطلب ذلك  وسيقتيض هذا من جميع األطراف أن تتخذ 
مد  أن  منذ  املاضية  السنوات  مدى  عىل  يتكرر  ذلك  وشهدنا  قبل.  من  ذلك  شهدنا  ونحن  قيادة. 

السادات وبيغن يد السالم ألنهام كانا مدركني أن )السالم( سيقوي شعبيهام.

).....(

وهكذا، حرضنا إىل هنا يا داين للقول بأننا نؤمن فعاًل معك بأن السالم ممكن. ومثلك سنفعل كل 
ما يف وسعنا للتأكد من حدوثه. ونحن نود منك أن تعلم أنه حينام تتحقق والدة السالم فعاًل، بعد كل 

الضجيج واألمل، سيكون ذلك بسبب أنك مل ترضخ أبداً. ولهذا السبب إننا نحبك. )تصفيق(

وثيقة رقم 98:

الشعبية  للمقاومة  الخامس  الدويل  بلعني  مؤمتر  خالل  فياض  سالم  كلمة 
حول املقاومة الشعبية السلمية، وبناء الدولة الفلسطينية98 ]مقتطفات[

21 نيسان/ أبريل 2010

ليشاركوا يف  فلسطني  قدموا من خارج  الذين  املتضامنني مع شعبنا،  وأخص  بكم جميعاً  أرحب 

فعاليات هذا املؤمتر، مؤمتر بلعني الدويل الخامس للمقاومة الشعبية، مبا يف ذلك من إرسائيل، كام 

وأخص أيضاً ضيوفنا لهذا اليوم، ممن رشفونا من البعثات الدبلوماسية ممثلني لألمم املتحدة، ولدولهم 

العربية واألجنبية. شكراً لكم جميعاً عىل وجودكم معنا، وعىل تضامنكم مع شعبنا هنا يف بلعني كام 

يف سائر مناطق الوطن.

 فشعبنا وبشكل يومي يتحدى االحتالل، فيام بدا كنموذج يف بلعني وتعمم شيئاً فشيئاً، إىل أن 

التضامن  وأيضاً  بإجامع وطني وقبول شعبي واسع، كام  يوم، وتحظى  بعد  يوماً  تتسع  أصبح حركة 

الدويل املنقطع النظري فشكراً لكم جميعاً.

).....(

وتشكل حركة املقاومة الشعبية السلمية ملناهضة االستيطان والجدار حلقة أساسية من حلقات 
هذا النضال املتواصل ضد االحتالل، وينعقد مؤمتر بلعني الدويل السنوي لهذا العام واملرشوع الوطني 
الذي  املسار  األول: هو  املسار  أهدافه عىل ثالثة مسارات متوازية،  يتقدم نحو تحقيق  الفلسطيني 
نحتفل به اليوم أال وهو مسار املقاومة الشعبية السلمية، وأما املسار الثاين: فيتمثل بالجهد املبذول 
من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية عىل كافة املستويات الرسمية واألهلية لالستعداد لقيام دولة 
فلسطني املستقلة عىل كامل أرايض فلسطني التي احتلت عام 1967 يف قطاع غزة ويف الضفة الغربية 
ويف القلب من ذلك كله يف القدس الرشقية العاصمة األبدية لدولة فلسطني، وأما املسار الثالث: فهو 
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النضال السيايس الذي تخوضه وتقوده منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الرشعي والوحيد لشعبنا، 
ومبا يضمن تحقيق كافة حقوق شعبنا بالحرية والعودة واالستقالل وتقرير املصري.

هذه هي املسارات الثالثة، وهي حلقات متداخلة يشكل العنرصان األول والثاين فيها، أي املقاومة 
الشعبية السلمية من جهة، والجهد الوطني املبذول لإلعداد لقيام الدولة من جهة أخرى، عنرصين 
أساسيني من القوة الذاتية الداعمة للنضال الوطني السيايس الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية. 
وهنالك الكثري من التداخل اإليجايب والكثري مام تحقق من وحدة حال بني املوقفني الرسمي والشعبي 
إزاء هذه الرؤية، وإزاء هذا االرتباط العضوي بني املقاومة الشعبية السلمية، والجهد الوطني املبذول 
لإلعداد لقيام الدولة. هنالك بالفعل تداخل، وهذه حلقات متداخلة حتى بالشكل وليس باملضمون 
فقط، فعندما نتحدث عىل سبيل املثال عن ما تم تحقيقه والتقدم فيه عىل مستوى مقاطعة منتجات 
املستوطنات، فهذا أمر أراه وليداً للفكر األسايس الذي وجه الحركة الشعبية السلمية ملناهضة الجدار 
واالستيطان منذ اليوم األول، وقطعنا شوطاً بعيداً يف هذا املجال، وسنتمكن إن شاء الله من تنظيف 

السوق الفلسطيني من كامل هذه املنتجات بحلول نهاية العام الحايل.

هنالك تداخل شكل قاعدة شعبية واسعة لاللتفاف حولها بهذه املكونات األساسية، وهي عنارص 
الشعبية  املقاومة  بني هذين املسارين مسار  أيضاً  الذاتية. فهناك تداخل  القوة  لتعزيز  قوة أساسية 
مشاريع  من  بالفعل  تنفيذه  ويتم  تم  ما  خالل  من  الدولة،  لقيام  واإلعداد  البناء  ومسار  السلمية، 
من  رئييس  بشكل  واملهمشة  واملهددة  املترضرة  املناطق  تلك  يف  وخاصة  الوطن،  مواقع  مختلف  يف 
الجدار واالستيطان، وهنا يف بلعني كام يف سائر املناطق األخرى التي ترضرت كثرياً من هذا املرشوع 
واملشاريع  املبادرات  هذه  وإن  وبالشكل،  وباملضمون  بالفعل  تداخل  هنالك  اإلرسائييل،  االستيطاين 
تهدف وهدفت باملقام األول إىل متكني مواطنينا من االستمرار بالصمود والثبات والبقاء عىل أرضهم، 
وكام أكدت يف أكرث من مناسبة، فهو يشكل املربع األول يف أي جهد حقيقي يرمي إلنهاء االحتالل 
اإلرسائييل، وهذا عنرص هام من عنارص استنهاض القوة الذاتية، ودافع أسايس عىل كافة املستويات 
واملسارات مبا يوفر الدعم الالزم للنضال السيايس الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية، نعم، عىل 
درب البناء واإلعداد والتهيئة الالزمة لقيام دولة فلسطني، تم تنفيذ العديد من مشاريع دعم الصمود، 
ومبا غطى قبل ثالثة أشهر األلف األوىل منها، وكام أرشت عندما احتفلنا بتنفيذ املرشوع رقم ألف يف 
صري يف محافظة قلقيلية وقلنا “يف صري كل يشء بصري ]يكن حدوثه[”، فإننا نتوقع أن نتمكن من 
تنفيذ األلف الثانية من هذه املشاريع بحلول نهاية العام الحايل، مستفيدين يف ذلك مام تراكم من 
خبة يف تنفيذ تلك املشاريع، وخاصة يف املناطق املسامة “ج”، مبا يف ذلك يف املناطق الواقعة خلف 
الجدار، فليس من أراضينا التي احتلت عام 1967، أرايض متنازع عليها، فكلها أرض محتلة، وعليها 
جميعها ستقوم دولة فلسطني املستقلة بداية بالقدس الرشيف، والتي لن تكون إال العاصمة األبدية 
تنفيذ  من  الله  بإذن  متكننا  وإنجاز  تجربة  من  مستفيدين  نعم  األغوار....،  يف  كام  فلسطني،  لدولة 
التنمية ودعم الصمود، يف مختلف املناطق، ومبا يوفر ملواطنينا يف  الثانية من مشاريع  رزمة األلف 
مختلف أماكن تواجدهم يف القرى ويف املدن ويف املخيامت ويف الخرب ويف مضارب البدو، املزيد من 
اإلمكانيات لتمكينهم من الصمود والثبات عىل أرضهم والعيش الكريم عليها، نعم هنالك تالٍق بني 

كافة هذه املسارات.
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إذ نلتقي اليوم تحت عنوان املقاومة السلمية املناهضة للجدار واالستيطان، فالبقاء عىل األرض 
هو املربع األول يف هذه املقاومة، فأي جهد حقيقي يساهم يف البقاء عىل األرض هو مقاومة، وكل 
ما يبذل من جهد لتمكني مواطنينا من االستمرار يف البقاء عىل أرضهم يشكل درجة عالية جداً من 
أشكال هذه املقاومة التي يارسها شعبنا عىل كافة املستويات، ُمَتحدين هذا االحتالل، ومتحدين هذا 

املرشوع االستيطاين اإلرسائييل.

نعم هذه املسارات متداخلة ومرتابطة بأشكال عدة ومبا يكن مواطنينا مرة أخرى من االستمرار 
عقود  مدار  عىل  الوطني  مرشوعنا  عىل  حافظ  الذي  األسطوري  الصمود  وهو  والثبات،  الصمود  يف 
متصلة من الزمن، زمن املعاناة، منذ الترشد والنكبة، ومروراً باحتالل عام 1967، وما تاله من فصول 
أن  بد  ال  والذي  االنقسام،  الحال  بطبيعة  املعارص  الفلسطيني  تاريخنا  يف  وآخرها  تاريخية،  صعبة 
ينتهي وهذا عنرص أسايس ال بد من تحقيقه، فال بد من إعادة الوحدة للوطن وملؤسسات الشعب 
الفلسطيني، إذا ما كان لنا أن نتمكن من تحقيق أهداف مرشوعنا الوطني املتمثلة أساساً يف إنهاء 
االحتالل اإلرسائييل ومتكني شعبنا من أن ينعم مبا هو حق طبيعي ومطلق لسائر شعوب األرض، أال 

وهو العيش بحرية وكرامة يف دولة مستقلة لنا عىل كامل أرضنا التي احتلت يف عام 1967.

هذه هي املسارات وهذه هي الرؤية والتداخل بينها، وهذا بطبيعة الحال يندرج تحت عنوان 
العنوان األبرز لهذه املرحلة،  الذايت، وهذا ما جعل من “األمل واإلرادة”  الصمود والثبات والتمكني 
نعم “األمل واإلرادة” هو العنوان األبرز لهذه املرحلة النضالية من نضال شعبنا الفلسطيني، فاإلرادة 

تصنع األمل، واألمل بكل تأكيد يعزز اإلرادة، هذا ما نراه وهذا ما تحقق، ).....(

د جامع لشعبنا، وإن كنا نتحدث عن إقامة  إذ كنا نتحدث عن إنهاء االحتالل فهذا هدف موحِّ
الدولة عىل حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الرشقية فهذا أيضاً هدف موحد. إذن هنالك 
هذا االلتفاف الشعبي، هنالك وحدة الحال بني املستويني الرسمي واألهيل، باإلضافة إىل ما حصل من 
تنامي كبري يف الوعي الدويل بشأن هذا املرشوع االستيطاين اإلرسائييل وما يشكله من خطر وجودي 
دولة  يف  حر  بعيش  ينعم  أن  لشعبنا  يكفل  مبا  ودائم،  عادل  حل  تحقيق  لضامن  إمكانية  أية  عىل 
مستقلة، وقد بدا ذلك جلياً يف املوقف الذي عب عنه االتحاد األورويب يف شهر كانون أول – ديسمب 

العام املايض، بكل ما تضمنه من عنارص قوة أساسية أكيدة، ).....( 

العامل كله يقف موحداً مع شعبنا يف سعيه إلحقاق الحق والعدالة، هذا ما نتطلع إليه...، هذا 
ما نجحت الحركة الرائدة بإبداعاتها يف جذبه وحشده من دعم دويل، ومن الرضوري املحافظة عليه 
أهداف  تحقيق  إىل  نصل  أن  إىل  املزيد..  تحقيق  من  متكيننا  أجل  من  عليه  والبناء  بل  ال  وتطويره، 
مرشوعنا الوطني كاملة.. هذه العناوين األبرز التي تجول ببالنا نحن. فلسطينيني، وعرب ومتضامنني 

من مختلف أنحاء العامل.

مرة أخرى أشكركم جزيل الشكر عىل جهودكم.. أتحدث اآلن عن اللجان الشعبية، إن كنا نتحدث 
للجان  والتقدير  واإلجالل  بالتحية  نبعث  الوقت  نفس  يف  فإننا  بلعني  يف  هنا  الشعبية  اللجان  عن 
الشعبية يف كافة املناطق عىل هذا اإلبداع، عىل هذا النجاح، عىل ما ساهم ذلك كله يف تحقيق وحشد 

الدعم دويل.
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أشكر املتضامنني األجانب ممن حرضوا إىل فلسطني ليكونوا معنا اليوم، ويف حضور ممثيل الدول 

واملؤسسات الدولية العاملة يف فلسطني معنا اليوم، أشعر متاماً وكأن العامل كله معنا يف هذا اليوم، نعم 

هذا ما نشعر به، نعم هذا كله جهود اللجان الشعبية، تعاظم التعاطف والدعم الدوليني، وما نراه 

يومياً يف هذا املجال نجح يف خلق حالة من الوعي التام عىل املستوى الدويل بحتمية إنهاء االحتالل. 

لن تثنينا إجراءات إرسائيل االحتاللية، فنحن عىل هذه األرض باقون، واالحتالل إىل زوال، وإن كان 

أن  االحتالل  عىل  ال.  لهم  نقول  تهجرينا،  وإىل  اقتالعنا  إىل  يهدف   1650 اإلرسائييل  العسكري  القرار 

يرحل، االحتالل هو الذي يجب أن يرحل، وليس أبناء شعبنا ومتضامنيه.

وشكراً لكم عىل تواجدكم معنا.

وثيقة رقم 99:

يضع  الشعبية  للمقاومة  الخامس  الدويل  بلعني  ملؤمتر  الختامي  البيان 
املقاطعة وسحب االستثامرات يف األولويات99 ]مقتطفات[

23 نيسان/ أبريل 2010

).....(

انعقد مؤمتر بلعني الدويل الخامس للمقاومة الشعبية “دورة األرسى” يف قرية بلعني يف محافظة 

رام الله يف الفرتة ما بني 21–23 نيسان 2010 مبشاركة وحضور دويل وفلسطيني رسمي وشعبي واسع 

عىل رأسه دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم فياض، ووزير الدولة لشؤون الجدار واالستيطان السيد 

املركزية لحركة فتح،  اللجنة  التحرير، وأعضاء من  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  ماهر غنيم وأعضاء من 

الفلسطينية  السياسية  القوى واألحزاب  الترشيعي، ورجال دين وقادة وممثيل  املجلس  وأعضاء من 

ولجان العمل الشعبي يف الضفة الغربية وبحضور عدد كبري من السفراء والقناصل العرب واألجانب 

البملان  رئيس  نائب  مورغنتيني  ولويزا  رسي،  روبرت  املتحدة  لألمم  العام  األمني  ممثل  إىل  إضافة 

األورويب سابقاً، وأعضاء برملانات أوروبية، وهذا بغياب أحبائنا آالف األرسى الذين منعتهم الزنازين 

الجدار واالستيطان  الشعبية ملقاومة  اللجان  قادة  اليوم ومنهم  التواجد معنا يف هذا  والقضبان من 

وعىل رأسهم عبد الله أبو رحمة، وإبراهيم عمرية، وأديب أبو رحمة، وحسن موىس، وزيدون رسور، 

ووائل فقيه ]و[إبراهيم برناط.

وقد متّيز املؤمتر مبشاركة أهايل قطاع غزة عب الفيديو كونفرنس، إضافًة إىل مشاركة وفود دولية 

وسويرسا،  وكوبا،  وبريطانيا،  وإيرلندا،  وأملانيا،  وإسبانيا،  وإيطاليا،  فرنسا،  من:  السالم  ناشطي  من 

والواليات املتحدة األمريكية، ونشطاء من حركات السالم اإلرسائيلية.

).....(

وبناًء عىل النقاشات التي أُجريت خالل املؤمتر وورشات العمل، فإن املؤمترين قد قرروا اعتامد 

اسرتاتيجيات موحدة للعمل عىل النحو التايل:


