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وثيقة رقم 62:

بيان صادر عن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول التحرك 
الشبايب املطالب بإنهاء االنقسام62

15 آذار/ مارس 2011

الرئيس أبو مازن اجتامعاً لها يوم 2011/03/15، ودرست  التنفيذية برئاسة األخ  اللجنة  عقدت 

العنرصية ضد  نتنياهو  وحملة حكومة  الوحدة،  والستعادة  االنقسام  والشعبي ضد  الشبايب  التحرك 

الشعب الفلسطيني وقيادته واستغاللها املشني واملغرض لجرية اغتيال عائلة إرسائيلية قبل أيام.

أرجاء  جميع  شمل  الذي  والشعبي  الشبايب  للتحرك  الكبري  التقدير  عن  التنفيذية  اللجنة  وتعب 

الوطن بجناحيه يف غزة والضفة الغربية يوم 2011/03/15، والذي عب عن اإلرادة الوطنية الفلسطينية 

داخل الوطن وخارجه برضورة العمل عىل إنهاء االنقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، ووضع 

كل الذرائع واملعوقات واالشرتاطات جانباً يف سبيل حامية القضية، وصيانة الثوابت الوطنية.

يف وتتمثل  متوافرة  الوطنية  الوحدة  لتحقيق  املشرتكة  األسس  أن  التنفيذية  اللجنة   وترى 

وثيقة األرسى وإعالن القاهرة لعام 2005 والورقة املرصية، التي تشكل مجتمعة ركائز أساسية تعطي 

الفرصة إلنهاء االنقسام والدخول إىل مرحلة جديدة يف العالقات الوطنية وصوالً إىل إجراء انتخابات 

برملانية ورئاسية ولعضوية املجلس الوطني.

إن اللجنة التنفيذية تؤكد عىل رضورة هذا النهوض الشعبي وتحويله إىل قوة ضغط دائم لحث 

جميع األطراف عىل السري يف طريق الوحدة، الذي ال طريق غريه ملواجهة االحتالل وخططه ومشاريعه 

االستيطانية وتهديداته املستمرة يف العدوان عىل قطاع غزة وضد السلطة الوطنية الفلسطينية بسبب 

سياساتها الحريصة عىل مصالح شعبنا وحقوقه يف جميع املجاالت.

كانت  مهام  وإحباطه  والشعبي  الشبايب  التحرك  احتواء  محاوالت  كل  التنفيذية  اللجنة  وترفض 

السياسية،  للقيادات  بالوحدة  الخاصة  التحرك، بحجة ترك املسائل  اللجوء إىل قمع هذا  املبرات أو 

وكأن الشعب مبختلف قطاعاته ويف طليعتها الشباب غري معني أساساً وليس هو الطرف الرئييس يف 

عملية استعادة الوحدة الوطنية.

وتدين اللجنة التنفيذية الحملة التي يشنها نتنياهو وحكومته ضد الشعب الفلسطيني والسلطة 

الوطنية الفلسطينية، محمالً الشعب والقيادة املسؤولية عن جرية اغتيال عائلة إرسائيلية قبل أيام 

بالرغم من اإلدانة الشديدة لهذه الجرية، ورفض جميع الفصائل والقوى أية مسؤولية عنها، وقبل أن 

يبني التحقيق الجهة أو األفراد الذين اقرتفوا هذه الجرية وهويتهم.

لقد استغل نتنياهو هذه الجرية بطريقة متعمدة ومشينة حتى يطلق العنان ملزيد من املشاريع 

االستيطانية التوسعية ولتشجيع املستوطنني بحامية جيش االحتالل عىل العربدة واالعتداء عىل املدن 

والقرى الفلسطينية، ومامرسة أحط ألوان اإلرهاب ضد شعبنا بأرسه.
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إن هذا التصعيد اإلرسائييل املخطط واملدبر هو جرية عنرصية تقرتفها دولة االحتالل، وتحاول 
دولتنا  وبحدود  بحقوقنا  الدويل  واالعرتاف  التأييد  حملة  إضعاف  بهدف  وذلك  فيها  االستمرار 

املستقلة. الفلسطينية 

وترفض القيادة الفلسطينية كل االتهامات الكاذبة واملفبكة التي تواصل حكومة نتنياهو إصدارها، 
وتدعو الرأي العام اإلرسائييل إىل الثقة التامة بأن الشعب الفلسطيني وقيادته الذي يخضع الحتالل 
وحيش واضطهاد يومي ومستمر، ال يكن أن يسكن ]يسكت[ عن أية جرائم تلحق بأي عائلة أو فرد، 
وخاصة الجرية األخرية ضد العائلة اإلرسائيلية حتى لو كانت من املستوطنني. كام نؤكد عىل واجب 
الرأي العام يف إرسائيل يف التصدي للحملة الحكومية اإلرسائيلية التي تخفي وراءها الرغبة يف استغالل 
االستيطان  من  مزيد  عىل  وللتغطية  السالم  باتجاه  سيايس  تحرك  أي  إلحباط  وقعت  التي  الجرية 

وانتهاك الحقوق الوطنية واإلنسانية للشعب الفلسطيني.

وثيقة رقم 63:

كلمة للصحفي اإلرسائييل جدعون ليفي حول عملية التسوية السلمية63

16 آذار/ مارس 2011

قال الصحفي اإلرسائييل يف صحيفة هآرتس جدعون ليفي، يف محارضة ألقاها أمام طلبة جامعة 
عن  منقطع  اإلرسائيليني  تفكري  إن  اإلرسائييل”،  “األبرتهايد  أسبوع  إيرلندا، ضمن  يف  كولج”  “بريتني 

الواقع وهم ال يقبلون باألفكار األخرى، كام أنهم يحتلون من دون أي وخز ضمري.

وقال ليفي، “إن اإلرسائيليني يؤمنون بأنهم شعب الله املختار، وهم واثقون من أنهم يعرفون ما 
هو خري لهم، ولهذا هم ليسوا عىل استعداد للقبول باآلراء األخرى، ومن يتجرأ عىل انتقاد إرسائيل، 
يتم اعتباره مناهضاً للسامية، إن شكل تفكري اإلرسائيليني منقطع عن الواقع، وبشكل عام فإن الناس 
هذا  أمام  املجال  يفسحون  األمريكان  ولكن  للعالج،  يكثوا  أن  يجب  الواقعني،  عن  ينقطعون  الذين 

الجنون بأن يستمر، كام شهدنا ذلك من خالل الفيتو األمرييك”.

وتابع ليفي يقول، “إن اإلرسائيليني يحتلون من دون وخز ضمري، ألن وسائل اإلعالم اإلرسائيلية تعمل 
 عىل تصوير الفلسطينيني كأنهم ليسوا إنسانيني، فقد أظهرت وسائل اإلعالم عملية الرصاص املصبوب

)الحرب عىل غزة( عىل أنها حرب، عىل الرغم من أنه مل تكن تقريبًا مقاومة فلسطينية، وأمام كل قتيل 
إرسائييل كان عىل األقل 100 قتيل فلسطيني”.

وقال ليفي أيضاً، “إن األسطول الرتيك )أسطول الحرية( أثبت أن إرسائيل تفعل كل ما يخطر عىل 
كإرهابيني، ووسائل  السالم عىل سفينة مرمرة  ناشطي  إظهار  الدولية، حاولت  املياه  بالها، وحتى يف 

اإلعالم يف إرسائيل تدفع بالجيش للعمل ضد الفلسطينيني”.

اليهودية واإلرسائيلية يعمل عىل سحب الرشعية من كل رأي  الدعاية  وأضاف ليفي، “إن جهاز 
الجيش، يف  الخدمة  وترفض  االحتالل  ضد  تنشط  شجاعة،  مجموعات  إرسائيل  ويف  إرسائيل،   ضد 

وتتظاهر، وهؤالء أيضاً يواجهون حمالت سحب رشعية يف إرسائيل”.


