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املدين  املجتمع  لنشطاء  موثوقة  معلومات  توفريها  األممية  التقارير  لتلك  بالنسبة  “املهم  ولكن 
حول انتهاكات االحتالل للحقوق الفلسطينية األساسية، قد تساهم يف حشد الدعم الشعبي لحقوق 

الفلسطينيني”.

لحق  االستجابة  من  مزيد  تجاه  املنطقة  يف  القوى  توازن  تعيد  إقليمية  “التطورات  أن  واعتب 
الشعب الفلسطيني يف تقرير املصري وتحقيق العدالة”.

الديقراطية، فكلام أصبحت الحكومات يف املنطقة أكث  ورأى أن “هناك تحوالت سياسية تجاه 
االهتامم  أن  عن  فضاًل  الحقوق،  عىل  للحصول  الفلسطينية  للجهود  استجابة  أكث  باتت  ديقراطية 
بالنضال الفلسطيني سيوفر مساحة أكب للمجتمع املدين والدبلوماسية التقليدية للتوصل إىل السالم”.

لشعوبها،  ومناهضة  اإلرسائييل  للجانب  محابية  اتبعت سياسات  سابقة  عربية  “أنظمة  أن  وبني 
تلك  ثورات مضادة يف  الحذر ألن هناك  بعد وعلينا  يكتمل  ومع ذلك ال يشء مؤكداً، فام يجري مل 

الدول”.

وثيقة رقم 99:

 بيان صحفي للمنسق الخاص لألمم املتحدة لعملية السالم يف الرشق األوسط
روبرت سريي حول اتفاق املصالحة الفلسطينية99 )نص مرتجم عن األصل(

3 أيار/ مايو 2011

ق الخاص لعملية السالم يف الرشق األوسط، روبرت سريي،  بعث أمني عام ]األمم املتحدة[ املنسِّ
إىل القاهرة مبناسبة اتفاق الوحدة الفلسطيني املزمع غدًا. وإذ يضع األمني العام قرارات مجلس األمن 
1850 و1860 يف اعتباره، فإنه ما يزال مستمراً بدعم الجهود املبذولة من أجل الوحدة، وكذلك جهود 
الوحدة يف إطار مواقف أعضاء  العام برؤية  مرص والرئيس عباس يف هذا الصدد. كام يرغب األمني 
اللجنة الرباعية والتزامات منظمة التحرير الفلسطينية ومبادرة السالم العربية. لذا يناشد األمني العام 

بشدة جميع األطراف الفلسطينية بااللتزام بهذه املبادئ.

وثيقة رقم 100:

كلمة بنيامني نتنياهو حول اتفاق املصالحة بني فتح وحامس100 
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السلطة  بني  االتفاق  توقيع  عىل  حالياً  لندن  يزور  الذي  نتانياهو  بنيامني  الوزراء  رئيس  عقب 
الفلسطينية وحركة حامس قائالً:

للسالم وجائزة كبى لإلرهاب. وكان محور  قاضية  اليوم يشكل رضبة  القاهرة  ما جرى يف  “إن 
اليوم يف  أما  بن الدن.  أسامة  بتصفية  تتمثل  إال رضبة شديدة  ليس  أيام   3 قبل  تلقى  قد  اإلرهاب 
القاهرة فقد حقق هذا املحور انتصاراً له، ذلك ألن السالم ُينى بهزية فيام يحقق اإلرهاب انتصاراً 
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التي  الحركة  الفلسطينية حامس وهي  السلطة  أبو مازن ]محمود عباس[ رئيس  يعانق  كبرياً عندما 
كانت قد استنكرت العملية ضد بن الدن والتي تدعو إىل القضاء عىل إرسائيل والتي تطلق الصواريخ 

عىل مدننا وأطفالنا.

بالسالم وترغب فيه لكن ال يسعها تحقيق السالم إال مع أولئك من  إن إرسائيل ال تزال تعتقد 
فهم  اإلرهاب  ويارسون  إرسائيل  دولة  عىل  للقضاء  الساعون  أولئك  أما  السالم.  يف  الراغبني  جريانها 

ليسوا رشكاء يف السالم”.

وثيقة رقم 101:
كلمة محمود عباس حول اتفاق املصالحة101

4 أيار/ مايو 2011

بسم الله الرحمن الرحيم

معايل الوزير د. نبيل العريب

معايل الوزير مراد موايف

السادة سفراء الدول الشقيقة والصديقة

األخوات واألخوة قادة الفصائل والقوى

السيدات والسادة الضيوف،

بداية أرجو الوقوف دقيقة حداد عىل أرواح شهداء الشعب الفلسطيني واألمة العربية يف مسرية 
النضال نحو الحرية واالستقالل، وقراءة الفاتحة

نلتقي اليوم هنا يف القاهرة وهي األجدر بأن نعلن منها إىل شعبنا الفلسطيني أننا نطوي وإىل 
األبد صفحة االنقسام السوداء. نعلن البرشى لشعبنا من مرص التي تحملت عىل الدوام مسؤوليتها 
األوىل من  اللحظة  الفلسطيني، والتي عملت بدأب وصب، ومنذ  الشعب  والتاريخية لدعم  القومية 
العليا  الوطنية  أبلغ الرضر باملصالح  إنهاء االنقسام، وها نحن، وبعد 4 سنوات سوداء ألحقت  أجل 
للشعب الفلسطيني، ها نحن نلتقي لنؤكد بإرادة موحدة وبصوت واحد طي صفحة االنقسام والتقدم 

رسيعاً الستعادة وحدة الوطن والشعب واملؤسسات.

فجزيل الشكر ملرص التي نتمنى من أعامق قلوبنا لها ولشعبها الرفعة والتقدم والنجاح واالزدهار 
لتحقيق طموحاته، والتي نتوقع وندرك أنها ستواصل مامرسة دورها الرائد لتجسيد ما يتحقق اليوم 

عىل األرض.

أيتها السيدات والسادة،،

إن إنهاء االنقسام يجيء يف لحظة فارقة يف مسريتنا الوطنية. ففي حني َصعد االحتالل اإلرسائييل 
للتهرب من  باالنقسام  التذرع  املاضية ضد شعبنا وأرضه وحقوقه وحاول  السنوات  مامرساته خالل 
استحقاقات إنهاء االحتالل وتحقيق السالم، فقد تكرست يف الوقت نفسه صيغة إجامع دويل عىل دعم 

حق الشعب الفلسطيني يف إقامة دولة فلسطني الحرة واملستقلة.


