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أهلكم وإخوانكم يف الوطن ويف الشتات ويف كل العامل ينظرون إليكم فرحني مرسورين سعداء 
فتحية لهم تحية إكبار لهم فهم معكم يف كل مكان، ولكن أقول لكم إن الفضل كل الفضل، بعد الله 

لشهدائنا األبرار الذين نرتحم عليهم، والذين نطلب لهم من الله الرحمة والغفران. 

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته

وثيقة رقم 276:

كلمة أمني رس الهيئة القيادية العليا لحركة فتح عبد الله أبو سمهدانة حول 
صفقة تبادل األرسى276 
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لرئيس  األول  النائب  بحر  أحمد  الدكتور  األخ  معايل  هنية،  إسامعيل  د.  العبد  أبو  األخ  دولة 
املجلس الترشيعي، اإلخوة النواب أعضاء املجلس الترشيعي، األخوات واإلخوة املحتفى بهم األسريات 
واألرسى املحررين، اإلخوة يف الفصائل الفلسطينية، أهلنا يف أهايل األرسى، وممثيل املؤسسات املدنية 
والشخصيات والفعاليات الوطنية. األخوات واإلخوة الحضور كل باسمه ولقبه، يسعدين أن أنقل لكم 
تحيات وتهاين األخ الرئيس القائد أبو مازن محمود عباس. والذي هو منشغل اآلن احتفاءً باستقبال 
األرسى املحررين يف الجزء اآلخر من الوطن وهو يعاهدكم مبصداقيته املعهودة عىل استمرار النضال 
والكفاح واملقاومة حتى تحقيق كل حقوقنا الوطنية املرشوعة ومن بينها تحرير كل أرسانا من سجون 

االحتالل. 

واألمل  والحزن  والجوع  الفقر  من  وسنني صعبة  أياماً  شعبنا  عاش  لقد  األعزاء  واإلخوة  األخوات 
عىل فقد األحبة فكانت أيام الفرح قليلة يف حياته لكنه بالرغم من كل ذلك كان أبياً شامخاً مل يفقد 
األمل يف الفرح ومل تفقد بوصلته وجهتها نحو القدس العاصمة األبدية لدولة فلسطني، وألن شعبنا مل 
يفقد األمل يف الفرح فها نحن اليوم نعيش فرحة هذا العرس الفلسطيني الكبري، عرس تحرير أسرياتنا 
املاجدات وأرسانا البواسل من سجون االحتالل، نعم إنها فرحة شعبنا كل شعبنا يف الوطن والشتات 
إال فرحة تحرير كل  تفوقها من مثيالتها فرحة  التي ال  الفرحة  األبطال هذه  أيها األرسى  بتحريركم 

األرسى البواسل من سجون االحتالل. 

إخواين األرسى املحررين وإخواين الذين ما زالوا يعانون عتمة الزنازين وسطوة الجالد، وينتظرون 
أنتم  ألنكم  وقيادات  وكوادر  عنارص  الفلسطينيني  نحن  رقابنا جميعاً  يف  دين  تحريركم  إن  التحرير، 
الذين أشعلتم شعلة الجهاد والنضال يف أحلك دياجري الظالم، وحولتم املعتقالت إىل أكادييات للثورة 
واملقاومة، وتحريركم واجب وطني وال يكن أن يكون سالم واستقرار بدون تحريركم جميعاً، بوركتم 

أيها اإلخوة وبورك كل رفاقكم الصامدين داخل األرس. 

بوركت سواعد األبطال من إخوانكم الذين آلوا عىل أنفسهم إال أن يهدوا شعبنا هذه الفرحة، 
ورحم الله من قىض نحبه شهيداً يف سبيل إرغام املحتل عىل تحريركم، بورك شعبنا البطل، الذي صمد 
هذا  أجل  من  األبيض  والفسفور  والصواريخ  القنابل  وقصف  والحرب  الحصار  وتحمل  طوال  سنني 
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اليوم، أنتم عنوان عزتنا وشموخنا، لكم املجد يركع أيها األرسى األبطال، وبهذه املناسبة اسمحوا يل 
أن أحيي أولئك الجنود املجهولني الرجال الذين أمضوا مئات الساعات يف مفاوضات شاقة ومضنية يف 
ظل اختالل املوازين واإلمكانات ليحققوا للكل الفلسطيني هذا اإلنجاز العظيم لكرس الءات االحتالل 
امللطخة  يسموهم  أن  اعتادوا  الذين  العالية  األحكام  وذوي  املحتلة  واألرايض  القدس  أرسى  حول 
الصفقة  إن  أقول  معهم  وأنا  الصفقة،  ينتقد  أن  البعض  عىل  يسهل  ذلك  كل  ومع  بالدماء،  أيديهم 
ستكون أفضل لو تحرر الرفيق القائد أحمد سعدات، نعم ستكون أفضل لو شملت الصفقة األخوين 
عبد الله ومروان البغويث، ستكون هذه الصفقة أعظم صفقة حتى اآلن لو شملت ابن وادي عارة 
بطل األبطال كريم يونس ومحمد تكة، ولكن املفاوضات يا إخويت موازين تبادلية، املفاوضات تخضع 
للظروف املوضوعية ماذا لدينا وماذا لديهم، نحن وكل شعبنا عىل ثقة ويقني أن إخواننا الذين خاضوا 
معركة املفاوضات مل يوفروا جهداً لتحسينها ومل يستطيعوا أن يحققوا أكث من هذا اإلنجاز العظيم 

فلهم منا شعباً وقيادة كل التقدير واالحرتام. 

األخوات واإلخوة ما كان لهذا اإلنجاز أن يكون لوال املساعدة من الشقيقة الكبى مرص واسمحوا 
لنا أن نشكر الشقيقة مرص التي رعت اتفاق صفقة التبادل وصبت سنني لتصل لهذا االتفاق، ونخص 
عنواناً  نعتبها  التي  املصالحة  تلك  الفلسطينية  املصالحة  رعوا  الذين  املرصي،  القومي  األمن  بالذكر 
من  نأمل  الشهداء،  أجلها  من  الذي سقط  املرشوعة  حقوقنا  تحقيق  وهي ضامن  الوطنية  لوحدتنا 
شعبنا  لكل  أمالً  أصبحت  والتي  الوطنية  وحدتنا  لتجسيد  واضحاً  عنواناً  يكونوا  أن  املحررين  أرسانا 

الفلسطيني. 

األخوات واإلخوة العهد هو العهد والقسم هو القسم أن نستمر يف الجهاد واملقاومة حتى تحقيق 
السيادة  كاملة  املستقلة  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  األرسى  كل  رساح  وإطالق  املرشوعة  حقوقنا 

وعاصمتها القدس الرشيف، املجد للشهداء والحرية لألرسى. 

معاً وسوياً حتى النرص حتى النرص حتى النرص. 

وثيقة رقم 277:

كلمة بنيامني نتنياهو حول صفقة شاليط لتبادل األرسى277 

إعداد  من  إيضاحات، هي  من  بداخلها  وما  الوثيقة،  املسننة يف هذه  )األقواس 
املصدر األصيل(
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أيها املواطنون اإلرسائيليون، 

إن مشاعر الرسور واألمل املختلطة توّحدنا جميعاً يف هذا اليوم. 

الرئيسية  املهاّم  إحدى  وكانت  الوزراء.  رئيس  منصب  ونصف  عامنْي  قبل  مجدداً  تسلمُت  لقد 
واملعقدة التي كانت مطروحة عىل جدول أعاميل —والتي وضعتها عىل صفحة قلبي— هي إعادة 

الجندي املخطوف غلعاد شاليط حياً يرزق ساملاً معاىف إىل البالد. وقد تم اليوم إنجاز هذه املهمة. 


