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للوفاء  املانحة  الدول  ودعوة  البارد  نهر  مخيم  إعامر  إعادة  يف  اإلرساع  أمام  العقبات  إزالة  ب( 
بااللتزامات املقطوعة يف مؤمتر فيينا، وضامن رجوع سكان املخيم إليه وحقهم يف إدارة شؤونهم 
عب مؤسساتهم الوطنية، وإلغاء التضييقات األمنية من حول املخيم وسائر املخيامت يف إطار 

احرتام سيادة الدولة اللبنانية وقوانينها.

ترسيم صندوق الطالب الفلسطيني كصندوق وطني ملنظمة التحرير الفلسطينية ووضع آلية  ج( 
تضمن التوزيع العادل للمساعدات الطالبية.

البلدان العربية: تكثيف الجهود من أجل ضامن سالمة الجاليات الفلسطينية يف البلدان العربية   –2
الشقيقة وصون حقوقهم املدنية واإلنسانية، وبخاصة يف ضوء التطورات العاصفة التي انعكست 
بشكل مبارش عىل أوضاعهم، واالهتامم بشكل خاص بأوضاع أبناء التجمع الفلسطيني يف العراق 

وتقديم العون لهم من قبل السفارات واملمثليات الدبلوماسية ودائرة شؤون الالجئني.

يف  فعلها  لتطوير  البلدان  هذه  يف  الفلسطينية  جالياتنا  دور  تفعيل  واملهجر:  االغرتاب  بلدان   –3
مجتمعاتها املحلية ويف العالقة مع األحزاب ووسائل اإلعالم ومؤسسات املجتمع املدين والبملانات 
والحكومات لتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية وتوسيع دائرة االعرتاف بدولة فلسطني ونزع 

الرشعية عن إرسائيل وفرض العقوبات عليها.

وكالة الغوث: الضغط عىل الوكالة لوضع حد لرتاجع خدماتها يف مجاالت التعليم والصحة والخدمات   –4
العامة واإلغاثة، ومطالبة الدول املانحة بالوفاء بالتزاماتها املالية إزاء الوكالة وفضح املغزى السيايس 
لإلخالل بهذا االلتزام باعتباره مساساً بحق العودة، وتفعيل دور اللجنة التنفيذية وبخاصة دائرة 
للنهوض  العاملني،  ولجان  الخدمات  ولجان  الشعبية  اللجان  مع  إىل جنب  جنباً  الالجئني،  شؤون 
مبسؤولياتها يف الدفاع عن مصالح الالجئني إزاء وكالة الغوث ومعالجة التقصري الواضح عىل هذا 

الصعيد.

بالئحة  النظر  إعادة  إىل  الشهداء  أرس  مؤسسة  دعوة  الشعبية:  واالتحادات  الوطنية  املؤسسات   –5
املخصصات املالية لعائالت الشهداء واملفقودين واألرسى والجرحى مبا يوفر لها حياة كرية، وتطوير 
كافة، وإحياء  الفلسطيني مبا يغطي مخيامتنا وتجمعات الجئينا  األحمر  الهالل  خدمات جمعية 

االتحادات الشعبية وفروعها يف الخارج عب انتخابات ديقراطية وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

وثيقة رقم 66:

وإدانة  االنقسام،  إنهاء  حول  املركزي  املجلس  أمام  عباس  محمود  كلمة 
عملية مستعمرة إيتامر66 ]مقتطفات[

16 آذار/ مارس 2011

التي قتلت يف مستعمرة “إيتامر”  العائلة  القضية األوىل هي  أريد أن أشري إىل نقطتني هامتني، 
وقلنا إنها جرية غري إنسانية وغري أخالقية، وأعلنا ذلك مبوقف أو مبواقف واضحة رصيحة من قبل 
السلطة الفلسطينية، إال أن هناك إرصاراً عىل اتهام الشعب الفلسطيني قبل أن يظهر التحقيق قبل 
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أن تعرف حقيقة القاتل أو حقيقة من ارتكب هذه الجرية، وال أدري ملاذا هذا اإلرصار، وملاذا هذا 
التشدد يف موقف مل تتضح نتائجه بعد.

اآلن  وهم  نتيجة  إىل  لنصل  سوياً  للتحقيق  مستعدون  نحن  اإلرسائييل  الوزراء  لرئيس  قلت  أنا 
هناك جرائم  نقول  املناسبة  وبهذه  الجرية.  ارتكب هذه  أخبار عمن  أية  توجد  ال  ولكن  يحققون، 
يومية ترتكب من قطعان املستوطنني فهذا ال يبر ذاك، ال يعني أنه إذا كانت هناك جرائم أن يكون 
بأنه يف كل يوم تهاجم  الدويل  باملقابل أيضاً جرائم، ولكن ال بد أن يقال أيضاً وأن يعرتف املجتمع 
القرى، وتهاجم املساجد، وتهاجم املساكن، وتقطع األشجار أشجار الزيتون، هذه الجرائم أيضاً يجب 
أيضاً جرية، ونحن  ليقول هذه جرية وهذه  اإلرسائييل  الدويل واملجتمع  املجتمع  أن يقف عندها 
الال إنسانية  الرادع عىل الجرية  نريد أن ننتظر بفارغ الصب لنعرف من الذي ارتكبها ليأخذ عقابه 

والال أخالقية.

التواجد  أماكن  كل  ويف  فلسطني،  مدن  كل  يف  أمس  اندلعت  التي  الحركة  هي  األخرى  النقطة 
الفلسطيني. اندلعت يف الضفة يف كل مدن الضفة واندلعت يف غزة وهي حركة عفوية شبابية بريئة 

هدفها الشعار الذي رفعته ال لالنقسام الشعب يريد إنهاء االنقسام.

وعندما ترفع رايتان أو أكث من شخص يقول نريد إنهاء االنقسام، ويرفع رايات االنقسام هذه 
ازدواجية غري مقبولة، هذه ال عالقة لها بالشباب الذين خرجوا وعسكروا. ويف أماكن من غزة رضبوا 

ال بأس.

عندما قلت هذه حركات عفوية غري مدفوعة األجر ألن هؤالء الناس من الصنف الذي ال يطالب 
باألجر وإمنا أجرهم األول واألخري هو أن ينتهي االنقسام، وأن ينتهي االحتالل، وأن ينتهي االستيطان 
وليس لهم غرض آخر وال يطالبون بثمن ملا قاموا به. نحن نشجعهم ونحن نؤيدهم بشكل رسمي 
وشعبي، ألنهم يعبون حقيقة عن مكنون الشعب ويف معظمهم ال ينتمون ألي فصيل، واملنظامت 
وأطفال  شيوخ  هناك  ورمبا  الشباب  من  هم  الساحقة  األغلبية  لكن  واجبها،  وهذا  شاركت  أيضاً 
أو  الشيخ  أو  الحامل  للمرأة  الدافع  الدافع،  عن  نتحدث  وإمنا  السن  عن  نتحدث  ال  نحن  وغريهم. 
للطفل أو الشاب هو الحرص عىل وحدة الوطن والتساؤل إىل متى هذا االنقسام يسألوننا إىل متى 
هذا االنقسام، ولكن فعالً يفهمون متاماً أننا ونحن نتحدث بالسياسة ال دولة دون غزة والضفة معاً، 

ال حل بدون الوحدة معًا. ال انتخابات ترشيعية ورئاسية ومجلس وطني دون الوحدة الوطنية.

يا أبناء الشعب الفلسطيني يف كل مكان يف مخيامت اللجوء واملنايف والشتات تحية إجالل وإكبار 
بالذكر  هنا  وأخص  الوطنية،  قضيتكم  صيانة  عىل  وثباتكم  وتضحياتكم  صمودكم  عىل  جميعاً  لكم 
الزكية وتضحياتهم  بدمائهم  الذين عمدوا مسرية كفاحهم  البواسل  األبرار وأرسانا وجرحانا  شهداءنا 
القليلة املاضية من  السنوات  اليوم أن أقوم معكم مبراجعة شاملة ملسريتنا يف  الجليلة. واسمحوا يل 
أجل نيل حريتنا وتحقيق استقاللنا وإقامة دولتنا الفلسطينية املستقلة بعاصمتها القدس. ال شّك أنكم 
تابعتم ما بذلناه من جهود مضنية مع حكومتني إرسائيليتني متتاليتني، حكومة إيهود أوملرت وحكومة 
بنيامني نتنياهو دون أن نتوصل إىل حل يزيح االحتالل الجاثم عىل صدورنا رغم أننا نجحنا يف هذه 
املسرية الطويلة يف إقناع العامل كله بصدق وجدية نوايانا ومسعانا من أجل تحقيق سالم عادل، هذا 
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األمر يفرس وقوف املجتمع الدويل إىل جانبنا وتحميل الجانب اإلرسائييل املسؤولية عن إفشال جهودنا 

والجهود العربية والدولية الرامية للتوصل إىل تسوية مرشفة للرصاع الفلسطيني اإلرسائييل.

إننا نسجل بكل فخر وثقة أننا عىل مدى سنوات التفاوض ورغم اإليجابية واملرونة التي أبديناها 

مصادر  من  أتت  من ضغوط  له  نتعرض  كنا  ما  كل  رغم  وبحقوقنا،  بثوابتنا  متسكنا  املفاوضات،  يف 

مختلفة. وهنا أريد أن أقول نحن عام 1988 عندما اتخذ املجلس الوطني قراراته املشهورة هجوم 

ذلك  يف  الفلسطيني،  الوطني  املجلس  يف  كنتم  كلكم  تتذكرون،  وكلكم  االستقالل،  وإعالن  السالم 

املجلس اعرتفنا بـ 242 و338، وبدأت تنهال علينا االعرتافات لتصل إىل أكث من 90 دولة. منذ ذلك 

الوقت إىل يومنا هذا أتحدى أننا تنازلنا عن يشء من هذه الثوابت ولذلك من السهل عىل الكثريين 

أن يقولوا كفاية مسلسل التنازالت، عن ماذا تنازلنا؟.

نحن نقول دامئاً وأبداً نحن وضعنا أنفسنا يف الدائرة الصحيحة وليس يف الدائرة املريحة، الصحيحة 

التي تحفظ حقوق شعبنا وتحفظ ثوابت شعبنا. إذن هذا هو موقفنا وتفاوضنا مع حكومتني، حكومة 

أوملرت وحكومة نتنياهو، تحدثنا مع أوملرت عن كثري من القضايا وكدنا أن نقرتب من الحل ولكننا مل 

نوقع الحل، مل نتوصل إىل الحل الذي قلنا يف حينه إننا إذا توصلنا إىل حل فالجواب سيكون باستفتاء 

شعبي عام لكل الشعب الفلسطيني ليقول رأيه باإليجاب أو السلب، إذن عانينا مع هاتني الحكومتني، 

كان هناك  باملضمون، ولذلك  نتحدث  الحالية مل  وبالحكومة  باملضمون  نتحدث  كنا  األوىل  الحكومة 

إرصار من قبل حكومة إرسائيل وغريها، اذهبوا إىل املفاوضات قلنا لن نذهب قبل أن نعرف أمرين، 

أن نتثبت من أمرين، األمر األول هو املرجعية، واألمر الثاين هو وقف االستيطان. ال مفاوضات بدون 

وقف االستيطان، ومع ذلك خرجت علينا مظاهرات تقول ال مفاوضات دون وقف االستيطان، نتنياهو 

كان يقول للكثريين: لو يأتيني سريى كل يشء جاهزاً فجلسنا، جلست معه ثالث مرات كان مجموعها 

خمس عرشة ساعة يف واشنطن ورشم الشيخ والقدس، ويف نهاية هذه الجلسات سألته، هل توقف 

االستيطان؟ قال: ال.

ومع ذلك هناك حمالت تشهري تعودنا عليها، ولكن استمرأها البعض، وأول هذه الحمالت هي 

شيئاً  تعد  إرسائيل  أن  عينني  ذي  لكل  واضحاً  كان  غزة  عىل  الحرب  تقع  أن  قبل  غزة،  عىل  الحرب 

اإلرسائيلية،  بالصحافة  موجودة  العسكرية  الخطط  يتكلم حتى  الكل  بالصحف،  مكتوب  هذا  لغزة. 

فامذا كان أمامنا إال أن نطلب من إخواننا: يا إخوان عندكم هدنة، مددوا الهدنة ال تعطوهم ذرائع، 

والنتيجة مل  التهدئة.  أن يددوا  املغامرة،  يدخلوا هذه  أال  أقنعوهم  أرجوكم  بجهات عربية  فاتصلنا 

وهناك  الجرحى  آالف  وهناك  الشهداء  آالف  وهناك  الحرب  حصلت  حصل.  الذي  وحصل  يسمعوا 

تهدئة من جانب واحد وهناك  اآلن موجودة، وهناك  غاية  إىل  املدمرة  البيوت  عرشات اآلالف من 

 منع للصواريخ من جانب واحد، ورضب ملن يرضب صواريخ من جانب واحد، واآلن إرسائيل تهاجم

قطاع غزة بالطائرات ألن بعض الصواريخ أفلتت من أيدي حامس.

أنا أقول إن حامس ال تريد هذه الصواريخ، وتقول عنها إنها غري وطنية. لكن كام تدين تدان، 

هناك حصل ما حصل.
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هذه  كل  نتفادى  أن  املمكن  من  كان  مشرتكة،  ثنائية  تهدئة  هناك  تكون  أن  ممكناً  كان  إذا 
اإلصابات، كل هؤالء الشهداء، والتدمري، ولكن مع ذلك حصل ما حصل، ويقال إن السلطة تعرف وهي 
التي حرضت، ولكن قلنا إن هناك حرباً، ومع ذلك “ويكيليكس” برأتنا من هذه التهمة ولكن ما زالوا 

يوجهون لنا التهمة، وهذا التشكيك الذي يقومون به.

).....(

حملة الجزيرة، الجزيرة حصلت عىل وثائق رسية للغاية، وأعدت نفسها ملدة 6 أشهر من اإلعداد 
والتحضري واستدعت املعلقني والباحثني وبدأوا يتحدثون عن قنبلة “وثائق دائرة املفاوضات”.

هذه الوثائق رأيتها واطلعنا عليها، ونسأل ما دامت هذه الوثائق صحيحة ملاذا مل توافق إرسائيل 
ننكر هذا، وكثري منها بل كلها تسلم إىل كل عريب  الوثائق كثري منها صحيح، وال  عىل يشء؟، وفعالً 
أو غري عريب مسؤول ليعرف ماذا يجري عندنا، وبالتايل هي موجودة بالجامعة العربية بكل تأكيد، 
وهي موجودة لدى رئاسة لجنة املتابعة العربية، والكثري من الدول العربية التي تريد بالتأكيد، لكن 
هناك تحريف للوثائق، مثالً السلطة عرضت نسبة تبادل من 1–50 يعني أن نأخذ 1سم ونعطي 50، 
والسلطة عرضت خرائط وهي خرائط أوملرت، والسلطة عرضت الجئني 10 آالف، علامً أن هذا عرض 
أوملرت. السلطة وافقت أن تضم أرض ناس من 1948، وقصدوا بذلك املثلث، وأظن معروف موقفنا 
السلطة  إىل  يضم   48 واحداً من  فلسطينياً  نقبل  لن  ونقول  قلنا   .48 48 ومن شعبنا يف  أرايض  من 
الفلسطينية إطالقاً، رمبا يثري هذا الكالم جدالً ولكن هذا لن نقبل به، ولن نسمح به إطالقاً، وسبق 
أن جاءين محمد بركة قبل الجزيرة وقلنا هذا موقفنا لن نقبل به ولن نسمح به ألسباب ال نريد أن 

نتكلم عنها، وهي كثرية.

ولكن أن تضعوا هذا يف الوثائق لتكبوا حجركم، هذا تحريف معيب من قبل الجزيرة، وعيب. 
الذي  التشكيك  حمالت  من  جزء  هذا  فإذا  ألنها رسية،  وليس  موجودة  الوثائق  من  فكثري  اسألونا، 
نتعرض لها دامئاً وأبداً والتي هي يف مجملها حمالت ظاملة وأحياناً غري بريئة، مواقفنا واضحة وكل 

الذي نريده واضح ومكشوف.

نريد دولة عىل حدود 67، وحل عادل ملشكلة الالجئني حسب املبادرة العربية، والقدس الرشقية 
عاصمة لدولة فلسطني وال تنازل عن هذا أللف سبب، وسبب واحد أقوله أرض محتلة يف 67، وهي 
أسباب مرشوعة، هنا نحن اصطدمنا أحياناً مع العامل، إذا كانت مصلحة شعبنا أن نقول ال، نقول ال.

األمرييك،  الفيتو  تحت  فتح  إن  يقولون  حامس  يف  اإلخوة  املرصية،  الورقة  لتوقيع  ذهبنا  عندما 
وعندما قيل يل تعال وقع يف 14 أكتوبر، أوفدت عزام األحمد الساعة 12 ليالً للقاهرة للتوقيع وجاءين 
تهديد لعدم التوقيع، ولكن وقعت، أنتم ملاذا مل توقعوا؟، أنا تحت الضغط األمرييك ومع ذلك وقعت. 
الوطنية، وعندما  الوحدة  أثناء حكومة  أنت تحت أي ضغط؟ وهذا ليس أول مرة وال ثاين مرة، يف 

شكلت حامس الحكومة حصل هذا.

ال  قالوا  دمشق.  قمة  يوم  إىل  ال،  قلنا  مستمر،  واالستيطان  املفاوضات  إىل  اذهبوا  قالوا  وعندما 
تذهبوا وكان ديك تشيني وسألني هل تريد أن تذهب وهناك عدد من العرب ال يريد؟ قلت نعم، 

وقال: أنت تزعلنا، وطلب مني تكليف رئيس الوزراء أو صائب عريقات، لكن رفضت وذهبت أنا.
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وأخرياً بعد أن فشلنا يف استئناف املفاوضات عىل أساس وقف االستيطان، بدأنا بخياراتنا الدولية 

من هنا إىل سبتمب، والخيار األول أن نذهب ملجلس األمن ونطالبه بقرار ال يخرج عن مضمون ما 

قالته كلينتون، وهو أن االستمرار يف النشاط االستيطاين غري رشعي، والكل واقف و130 دولة كانت 

داعمة للقرار، وهذا قبل الفيتو.

األخرية  الليلة  ويف  يشء،  حدوث  دون  موقفهم  ملعرفة  لألمريكان  الذهاب  عريقات  من  وطلبت 

األمن  ومجلس  الرئاسة،  من  بيان  ممتاز:  عرض  هناك  وقالوا  القرار،  هذا  اسحب  وقالوا  اتصلوا 

هذا وقلنا   ،1967 حدود  إىل  سنشري  للرباعية  قرار  أول  ويف  حقيقتها،  عىل  األمور  لريى  إليك   سيأيت 

ال يكفي.

والكالم كب أكث مام يجب، مبعنى إما أو، قلنا أن نحيك مع إخواننا وكانوا مشغولني. حقيقة كان 

تهديداً حقيقياً، وأنا رجل مسؤول عن سلطة وشعب، فجمعت القيادتني هنا وعرضنا عليهم األمر، ومل 

يبقى أحد إال وتم االتصال فيه، ورسائل وصلتني ورسائل مل تصل، وكانت هجمة غري معقولة.

النتائج  االعتبار كل  بعني  األخذ  نقبل، مع  أال  باإلجامع  قرارًا  والقيادتني وأخذتا  اللجنتني  جمعنا 

املتوقعة والتي يكن أن نأكل عليها رضباً، وهذه للمرة الثامنة، وأنا ال أفتخر بذلك، لكن نحن أصحاب 

قضية وطنية وهذه القضية يجب أن يكون لها تأييد عاملي، وأمريكا إذا أرادت هي التي تريد، وأوروبا 

تساعدنا وتؤيدنا وتدعمنا، لكن ترفض أن تكون بديلة للواليات املتحدة.

هل كنا متشددين أكث من الالزم، ثم نكتشف أننا كنا عىل حق، لذا نحن حريصون أن نبقى يف 

الدائرة الرصيحة وليس يف الدائرة املريحة؟. يف مجلس األمن فوجئنا أن هناك 14 دولة معنا، وطبعاً 

معروفة الحملة الدبلوماسية التي بدأناها والتي يسمونها عزل إرسائيل، نحن ال نريد عزل إرسائيل، 

بأمن  تعيش   67 حدود  عىل  مستقلة  فلسطينية  دولة  نريد  نحن  إرسائيل،  سياسة  عزل  نريد  نحن 

واستقرار مع دولة إرسائيل رغم كل يش.

لكن أن تتهمونا بعزل إرسائيل فال، وكون العامل بدأ باالعرتاف بنا وكان آخرها األورغواي، إضافة 

إىل البازيل وتشييل وغريها بينام كثري من الدول الغريبة رفعت مستوى التمثيل لفلسطني فيها. وهذا 

نشكرهم عليه.

ما يهمنا هو املوقف السيايس، ألن هذه الخارطة بالعامل تعطينا موقفاً وثقالً سياسيًا، لكن ال يكن 

من خالل هذه املواقف أن نطلب دولة أو نحلم بها.

الدول  من  وكثري  وفرنسا وغريها،  بريطانيا  مثل  وأوروبا،  الالتينية  أمريكا  العامل يف  دول  من  كثري 

رفعت مستوى التمثيل الدبلومايس. أعطتنا هذا ألننا نعمل بشكل صحيح، ونكسب مواقف، وأيضاً 

مع إرسائيل التي تقول إننا نعزل إرسائيل ونحن نعمل عىل عزل سياسة دولة إرسائيل وتنكر حقوق 

اآلخرين التي تبقى معربدة ومبلطجة يف املنطقة.

نحن نشكر الدول الـ 14، لكن أرجو أن تنتبهوا جيداً. البيان الذي صدر من املندوب البيطاين 

من  فيه  مبا  أتبناة  أنا  بريطانيا  وزراء  لرئيس  قلت  أنا  البيان  هذا  وأملانيا،  وبريطانيا  فرنسا  باسم 
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مرجعيات، أرجو أن يكون مكوناً من مكونات اللجنة الرباعية، ألنه يتحدث عن االستيطان والرشعية 

الدولية وعن كل يش بالتفصيل، هناك أشياء تحتاج إىل مفاوضات. وأرجوكم أن تقرؤوه، أرجو من كل 

املجلس أن يراه ويقرأه.

أيلول قلنا إن هناك استحقاقات يجب أن نعملها، وعملنا أول واحدة وأخذنا  اآلن من هنا إىل 

عليها فيتو. لدينا خطوات أخرى، لكن يف أيلول هناك استحقاقات وهي: قال أوباما نرجو ونتمنى أن 

نرى دولة كاملة العضوية يف األمم املتحدة، ودول الرباعية قالت إن املفاوضات تبدأ بسبتمب وتنتهي 

بسبتمب، نحن من جهتنا خطة رئيس الوزراء التي أعلنها قبل أقل من سنتني إننا نريد بناء الدولة، 

وإجراءات بناء الدولة تنتهي يف سبتمب، وإذا ما حدث يشء من ذلك فام العمل؟؟

سنعود إىل قيادتنا هنا لنقرر ماذا يكن أن نعمل، ألن الجمود ليس من مصلحتنا، ونحن ال نقبل 

أن تستمر األمور كام هي، االستحقاق الهام جداً قد يكون خطرياً جداً. لكن هذا الذي أمامنا. ليس 

لدينا استعداد أن ننتظر إىل األبد، نحن سلطة “فقط نرصف فلوس”، ونحن مع شباب الفيسبوك.

).....(

االنقسام،  إنهاء  الشامل، وتأكيداً مني عىل اإلرصار عىل  الحوار  الحديث عن مبادرات وعن  كث 

وفتح صفحة جديدة، وحرصاً عىل مصلحتنا الوطنية واحرتاماً منا وتقديراً لجامهري شعبنا التي خرجت 

تحديداً  حركة حامس  وإىل  شعبنا  إىل جامهري  أتقدم  فإين  االنقسام،  بإنهاء  مطالبة  بعفوية  باألمس 

مببادرة جديدة إلنهاء االنقسام مل أتشاور فيها مع أحد. إنني أعلن من هنا أين عىل استعداد أن أكون 

إنهاء االنقسام، وتشكيل حكومة من شخصيات وطنية مستقلة للتحضري فوراً  يف غزة غداً من أجل 

رعاية تحت  ممكن  وقت  أقرب  يف  أو  أشهر   6 خالل  وطني  ومجلس  ورئاسية  ترشيعية   النتخابات 

األمم املتحدة، والجامعة العربية، ومنظمة املؤمتر اإلسالمي واألمم املتحدة واملنظامت الدولية، كام 

أنني عىل استعداد لتأجيل الحكومة اآلن إذا وصلنا إىل اتفاق قريب.

إن الوحدة الوطنية تأيت فوق كل اعتبار، إنني أود تسليم األمانة وأنا مطمنئ البال، فقد ذكرت 

مراراً أنني لن أرشح نفيس لالنتخابات، وإنني أدعو األخ إسامعيل هنية إلجراء الرتتيبات الالزمة لهذه 

الزيارة بالتنسيق والتشاور مع الفصائل يف القطاع.

وأدعوه للخروج معهم الستقبايل عند معب بيت حانون خالل األيام القليلة القادمة لنطوي صفحة 

االنقسام األسود، إنني أطالب حركة حامس بعدم إضاعة الفرصة التاريخية إلنهاء االنقسام، والوقوف 

أمام الخطر الذي قد يلحق الرضر بقضيتنا. وقد ألحق بها الرضر فعالً. وأحملهم املسؤولية عن إضاعة 

هذه الفرصة، كام أين أطلب من القوى الوطنية والسياسية والشباب أن يتحركوا بالضغط عىل حامس 

لالستجابة إىل هذه املبادرة التي قد تلبي أمال الشعب الفلسطيني بالوحدة.

أال هل بلغت اللهم فاشهد. قال تعاىل )َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميعاً َواَل َتَفرَُّقوا(.


