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  كلمة لرئيس االستخبارات املصرية، عمر سليمان،
  أمام اجمللس التشريعي الفلسطيني

  بمناسبة فك االرتباط
  ]مقتطفات[ .30/8/2005غزة، 

   
  

[.......]  
  :اإلخوة واألخوات أعضاء اجمللس

مد حسني يسعدين أن أكون معكم جنتمع فوق قطعة غالية من الوطن الفلسطيني، ألنقل لكم تهنئة السيد الرئيس حم
مبارك وعهده لكم بأن تظل أيدينا يف أيديكم حتى حترير كافة األراضي الفلسطينية يف الضفة كما يف غزة، وحتى 
ترتفع رايتكم خفاقة يف سماء الدولة الفلسطينية، هذا العهد الذي يقف خلفه كل مصري ومصرية فال أمن لنا وأنتم 

  .ن لنا إالّ باسترداد حقوقكم املشروعة بثوابتها الوطنيةمهددون وال فرحة لنا وأنتم تعانون وال اطمئنا
[.......]  
وأود أن أحدد أمامكم هنا باعتباركم ممثلين لهذا الشعب خطواتنا معكم حتى استكمال حتقيق األهداف [....] 

  :الوطنية
ضفة الغربية رفعاً استكمال العمل معكم ليكون إنهاء االحتالل العسكري واالستيطاين لقطاع غزة وشمال ال: أوالً

ملعاناة استمرت طويالً ولكي يعود التواصل بين األراضي الفلسطينية واملصرية امتداداً طبيعياً لألرض وتواصالً 
  .مصيرياً لألهل

ومؤهالً إلعالن الدولة  1967دعم جهودكم ليكون انتهاء االحتالل شامالً وكامالً لألراضي التي احتلت عام : ثانياً
  .الفلسطينية لتأخذ مكانها الطبيعي وسط أمتها العربية

دعم كل جهد فلسطيني يهدف لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني خلف قيادته الشرعية وإىل تنظيم العمل : ثالثاً
ة للشعب الفلسطيني من خالل انتخابات حرة والتزام وطني باملسيرة الفلسطينية الستعادة احلقوق املشروع

  .الفلسطيني
تدعيم قدرات املؤسسات الفلسطينية ألداء دورها الوطني بفاعلية وإيجابية يف كافة اجملاالت االقتصادية : رابعاً

  .والقضائية واالجتماعية واإلدارية واألمنية
الم العادل العمل معكم بتشجيع كافة األطراف اإلقليمية والدولية على املساهمة اإليجابية لتحقيق الس: خامساً

  .واستعادة احلقوق املشروعة للشعب الفلسطيني
العمل معكم ومن خالل احملافل العربية والدولية النطالقة كبرى للتنمية وإعادة اإلعمار وتأهيل االقتصاد : سادساً

  .الفلسطيني
[.......]  

  
  

                                                 
  املصدر: http://www.wafa.pna.net  

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


