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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:
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أواًل: املقاطعة وسحب االستثامرات:

أ: املقاطعة االقتصادية:

العمل عىل الصعيد العاملي ضد اتفاقية الرشاكة األوروبية – اإلرسائيلية.  .1

العمل عىل الصعيد العاملي ملنع إرسائيل من دخول منظمة التعاون للتنمية الدولية.  .2

مقاطعة رشكات محلية ودولية ومنها، الرشكات املستثمرة يف إرسائيل، البنوك والصناديق، الصناديق   .3
القومية اليهودية، البضائع اإلرسائيلية.

ب: املقاطعة الثقافية:

مقاطعة املؤسسات الجامعية اإلرسائيلية وتبادل الطلبة.  .1

السياحة.  .2

املهرجانات واألفالم.  .3

ثانياً: املحكمة الدولية والقانون الدويل:

تعزيز اإلجراءات القانونية ضد الرشكات املستفيدة من االحتالل.  .1

دعم قرارات محاكم راسل ألجل فلسطني والتي بدأت أول جلساتها يف آذار 2010 يف برشلونة.  .2

إنشاء لجان محلية لدعم محاكم راسل يف البلدان املختلفة.  .3

ثالثاً: الشبكة الدولية لدعم املقاومة الشعبية:

أقيمت الشبكة الدولية يف أيلول 2009 لتدعم املقاومة الشعبية يف فلسطني. وقررت كاآليت:

تطوير الشبكة الدولية لدعم املقاومة الشعبية يف فلسطني وتوسيعها يف العامل.  .1

وأرسى  الفلسطينيني  األرسى  مع  والتضامن  الشعبية  املقاومة  لدعم  عاملي  تضامن  يوم  تحقيق   .2
املقاومة الشعبية وعىل رأسهم عبد الله أبو رحمة، أمام السفارات واملمثليات اإلرسائيلية يف كل 

دول العامل، ومن املقرر أن يكون هذا اليوم بتاريخ 2010/6/10.

وتوثيق  الشعبية  املقاومة  فعاليات  يف  للمشاركة  فلسطني  إىل  دوليني  نشطاء  إلرسال  التنسيق   .3
االنتهاكات اإلرسائيلية ومن ثم إرسال املعلومات لبلدانهم.

كام طالب املؤمترون مبا ييل:

عىل املستوى الفلسطيني:

التأكيد عىل وجوب تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ألنها األساس يف نجاح املرشوع الوطني   .1
الفلسطيني.

مطالبة كل من مؤسستي الرئاسة والحكومة الفلسطينيتني مبزيد من العمل الجاد لتطبيق ما جاء   .2
يف القرار االستشاري ملحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 2004/7/9، وقرار الجمعية الحكومية 

الالحق.
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املقاوم وأخذ موقف سيايس  الشعبي  العمل  الفلسطينية بوجوب دعم  الرسمية  الجهات  مطالبة   .3
حازم من قضايا تهويد القدس واستمرار االستيطان وبناء الجدار مبا يدفع املحافل الدولية للضغط 

عىل إرسائيل يك متتثل لإلرادة الدولية.

املنتوجات  مقاطعة  من  بدءاً  برامجها  الشعبية  املقاومة  تتصدر  بأن  الوطنية  القوى  مطالبة   .4
اإلرسائيلية، وحتى املشاركة بكل ثقلها يف العمل الشعبي املقاوم.

عىل املستوى اإلرسائييل:

االحتاللية  املامرسات  نضاالته ضد  تشارك شعبنا  التي  اإلرسائيلية  السالم  العالقة مع قوى  توثيق   .1
املختلفة.

رفض أي شكل من أشكال التطبيع مع االحتالل ومؤسساته وشخوصه املختلفة.  .2

عىل املستوى الدويل:

تكريس العالقة مع املتضامنني الدوليني واستقطاب املزيد من نشطاء السالم والحرية.  .1

مطالبة املؤسسات واالتحادات والجمعيات وكل نشطاء السالم واملجتمع املدين يف العامل بالعمل   .2
عىل تقديم الرواية الفلسطينية كام هي يف الواقع، يف مواجهة الدعاية اإلرسائيلية الكاذبة.

شهر  يف  الشعبية  للمقاومة  السادس  الدويل  بلعني  مؤمتر  يكون  أن  عىل  املؤمترون  اتفق  وأخرياً 
نيسان من عام 2011.

وثيقة رقم 100:

العادية  دورته  يف  فتح  لحركة  الثوري  املجلس  أمام  عباس  محمود  كلمة 
الثالثة100 ]مقتطفات[

24 نيسان/ أبريل 2010

أيتها األخوات.. أيها اإلخوة

األساس  عنوانه  الثالثة، ونحن منر يف منعطف خطري  العادية  الثوري يف دورته  ينعقد مجلسكم 
هل ستكون هناك عملية سالم جادة تفيض إىل رحيل االحتالل عن أرضنا بجميع أشكاله العسكرية 
واالستيطانية وإنهاء الرصاع؟ أم أننا سنشهد انتكاسة جديدة لكل املساعي والجهود السلمية، وهي 
انتكاسة ستكون األخطر عىل مستقبلنا ومستقبل املنطقة وشعوبها ودولها كافة، وما يرتتب عىل ذلك 

من انعكاسات عىل الوضع الدويل برمته.

لقد حاولنا بجميع السبل، وبكل أشكال املرونة املستطاعة أن نسهل الطريق أمام الجهود الدولية 
ويف املقدمة املساعي األمريكية التي تحظى بتأييد دويل شامل، إىل حد القبول باملفاوضات غري املبارشة 
وسعينا مع أشقائنا حتى يكون قرارنا يف هذا الشأن مدعوماً مبوقف عريب شامل. وقد تجىل ذلك أخرياً 
يف قرارات قمة رست يف الجامهريية الليبية. وقبل ذلك شاركتنا لجنة املتابعة العربية بدولها مجتمعة 
فرصة  إعطاء  مقدمتها  ويف  صعبة  قرارات  مبوجبها  اتخذنا  العقبات  من  العديد  اجتياز  يف  ومنفردة 


