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 ملف المجلس الوطني الفلسطيني

 في دورته الثالثة والعشرين

 8102فلسطين 

 البًاٌ اخلتامٌ
المجلس الوطنً ٌعلن أن الفترة االنتمالٌة التً نصت علٌها االتفالٌات المولعة فً أوسلو والماهرة وواشنطن 

 بما انطوت علٌه من التزامات لم تعد لائمة

 رئٌسا لدولة فلسطٌن باالجماعأعاد انتخاب الرئٌس محمود عباس 

كلف اللجنة التنفٌذٌة بتعلٌك االعتراف بإسرائٌل إلى حٌن اعترافها بدولة فلسطٌن على حدود الرابع من  

 وإلغاء لرار ضم المدس الشرلٌة وولف االستٌطان 67حزٌران 

 رادان ورفض لرار ترمب باعتبار المدس عاصمة إلسرائٌل والعمل على إسماط هذا المرا

الذي ٌلزم الدول العربٌة بمطع عبللاتها الدبلوماسٌة مع أي دولة  1980طالب بتفعٌل لرار لمة عمان 

 تتعترف بالمدس عاصمة إلسرائٌل

 اكد االولوٌة الملحة إلنجاز انهاء االنمسام ووحدة ارض دولة فلسطٌن فً غزة والضفة

ً ختام دورة انعماده االعتٌادٌة "دورة المدس اكد المجلس الوطنً الفلسطٌنً ف -وفا 2018-5-4رام هللا 

وحماٌة الشرعٌة الفلسطٌنٌة"، فجر الٌوم الجمعة، إدانته ورفضه لمرار الرئٌس األمٌركً دونالد ترامب غٌر 

المانونً، باعتبار المدس عاصمة إلسرائٌل ونمل سفارة ببلده من تل ابٌب إلى المدس، والعمل على إسماط 

 .هذا المرار
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مجلس فً بٌان صدر عمب اختتام دورة اعماله، أن عبللة شعبنا ودولته مع إسرائٌل، هً عبللة تموم واكد ال

على الصراع بٌن شعبنا ودولته الوالعة تحت االحتبلل، وبٌن لوة االحتبلل، وٌدعو إلى إعادة النظر فً كافة 

 .االلتزامات المتعارضة مع ذلن

لة ذات الحدود المؤلتة، ودولة غزة ورفض إسماط ملف المدس واعلن المجلس رفض الحلول المرحلٌة والدو

والبلجئٌن والمستوطنات والحدود وغٌرها تحت أي مسمى بما فً ذلن ما ٌروج له كصفمة المرن وغٌرها 

 .من الطروحات الهادفة لتغٌٌر مرجعٌات عملٌة السبلم وااللتفاف على المانون الدولً والشرعٌة الدولٌة

تبار تنصل دولة االحتبلل من جمٌع التزاماتها بموجب االتفالات المبرمة، وإنهاءها لها وآخذاً بعٌن االع

بالممارسة واألمر الوالع، اعلن المجلس الوطنً أن الفترة االنتمالٌة التً نصت علٌها االتفالٌات المولعة فً 

 .أوسلو والماهرة وواشنطن، بما انطوت علٌه من التزامات، لم تعد لائمة

لمجلس اللجنة التنفٌذٌة بتعلٌك االعتراف بإسرائٌل إلى حٌن اعترافها بدولة فلسطٌن على حدود الرابع وكلف ا

 .وإلغاء لرار ضم المدس الشرلٌة وولف االستٌطان 67من حزٌران 

وأكد المجلس على وجوب تنفٌذ لرار المجلس المركزي فً دورتٌه األخٌرتٌن بولف التنسٌك األمنً بكافة 

تحرر من عبللة التبعٌة االلتصادٌة التً كرسها بروتوكول بارٌس، بما فً ذلن المماطعة أشكاله وال

االلتصادٌة لمنتجات االحتبلل، بما ٌدعم استمبلل االلتصاد الوطنً ونموه، وٌؤكد المجلس ضرورة التزام 

 .اللجنة التنفٌذٌة ومؤسسات دولة فلسطٌن بالمباشرة فً تنفٌذ ذلن

مطوال أمام الوضع فً لطاع غزة وخاصة ما ٌعانٌه أبناء شعبنا هنان فً ظل  وتولف المجلس الوطنً

استمرار الحصار اإلسرائٌلً منذ أكثر من عشر سنوات مؤكداً إدانة محاوالت الحكومات اإلسرائٌلٌة 

المتعالبة لتكرٌس الفصل بٌن الضفة والمطاع وتدمٌر إمكانٌة لٌام دولة فلسطٌنٌة مستملة كاملة السٌادة 

اصمتها المدس، ومن هنا ٌؤكد المجلس على األولوٌة الملحة إلنجاز إنهاء االنمسام البغٌض مؤكداً على ع

 .وحدة أرض دولة فلسطٌن فً غزة والضفة بما فٌها المدس الشرلٌة فبل دولة فً غزة وال دولة بدون غزة

فزازٌة التً ٌموم بها رئٌس واجمع أعضاء المجلس الوطنً على إدانة الحملة اإلعبلمٌة والسٌاسٌة االست

الوزراء اإلسرائٌلً بنٌامٌن نتنٌاهو وعدد من المسئولٌن اإلسرائٌلٌٌن واألمٌركٌٌن وآخرون بشأن ما جاء فً 

خطاب الرئٌس محمود عباس، أمام المجلس الوطنً واتهامه الباطل بالبلسامٌة وبنكران المحرلة النازٌة، 

ألنظار عن الجرائم التً ترتكبها حكومة االحتبلل بحك مؤكدٌن أن هدف هذه التصرٌحات هو حرف ا

الشعب الفلسطٌنً والمتمثلة فً الممع والحصار ومواصلة احتبلل األراضً الفلسطٌنٌة، وبناء المستوطنات 

 (االستعمارٌة علٌها، وممارسة سٌاسة التمٌٌز العنصري ) االبرتهاٌد
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 :لوطنً فً ختام اعمال دورته برام هللاالصادر عن المجلس ا ىص البًاٌ اخلتامٌوفٌما ٌلً .

 بًاٌ صادر عً اجمللط الىطين الفلضطًين

 "فً دورة انعماده االعتٌادٌة "دورة المدس وحماٌة الشرعٌة الفلسطٌنٌة

 (3/5/2018( ولغاٌة )30/4/2018رام هللا من ) –فلسطٌن 

دورة المدس وحماٌة الشرعٌة الفلسطٌنٌة، ما عمد المجلس الوطنً الفلسطٌنً دورته العادٌة الثالثة والعشرٌن 

فً مدٌنة رام هللا، حٌث لام بإعادة انتخاب الرئٌس محمود عباس،  2018أٌار  3نٌسان ولغاٌة  30بٌن 

 .رئٌسا لدولة فلسطٌن باالجماع

استهل األخ سلٌم الزعنون "أبو األدٌب" رئٌس المجلس الوطنً الفلسطٌنً، الجلسة للتثبت من النصاب، 

( عضواً، ولم ٌتمكن عدد من األعضاء من الحضور 747( أعضاء من أصل )605ٌث حضر الجلسة )ح

بسبب اعتمالهم أو منعهم من لبل سلطات االحتبلل اإلسرائٌلً، ولد بدأت الجلسة بتبلوة آٌات من الذكر 

 .طٌنًالحكٌم ولراءة فاتحة الكتاب ترحماً على أرواح شهداء شعبنا، وعزف النشٌد الوطنً الفلس

وفً كلمته التً افتتح بها الجلسة لال األخ "أبو األدٌب": "نلتمً الٌوم معاً فً بٌت الشرعٌة الفلسطٌنٌة، بٌت 

ً دون استثناء ألحد، إنه المجلس الوطنً الفلسطٌنً الذي ٌمثل  الشعب الفلسطٌنً، الذي ٌتسع لنا جمٌعا

ار الذي ٌضع سٌاسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة السلطة العلٌا لشعبنا فً كافة أماكن تواجده، وهو اإلط

 ."وٌرسم برامجها

ولال الزعنون: "ٌجب أن تكون هذه الدورة انطبللة جدٌدة إلعادة االعتبار الفعلً لدور ومكانة منظمة 

التحرٌر الفلسطٌنٌة، ورص الصفوف والتبلحم، ألن المرحلة المادمة مرحلة تضحٌة وبناء، ومواجهة 

عن المرار المستمل، واستبسال فً حماٌة الحموق فً وجه من ٌرٌد إنهاء مشروعنا  واشتبان، ودفاع

 ."الوطنً

وأضاف الزعنون:" لمد لرر المجلس المركزي الذي ناب عن مجلسنا الوطنً لبل أشهر إعادة النظر فً 

بمسألة  ، ولرر كذلن إعادة النظر1993مستمبل ووظٌفة السلطة الوطنٌة الفلسطٌنٌة التً أنشأها عام 

 "194االعتراف بدولة إسرائٌل، حتى تعترف بدولة فلسطٌن وعاصمتها المدس وبعودة البلجئٌن وفك المرار 

 :ولد بدأ الرئٌس محمود عباس كلمته لائبلً 

نحن فً مجلس ممٌز، نحن فً مجلس له صفة كبٌرة، وله صفة خطٌرة وعظٌمة، ألن هذا المجلس ٌأتً "

الذي لبله، ولو لم ٌعمد هذا المجلس لكان الحلم الوطنً فً خطر، ألن المنظمة إذا عاماً من المجلس  22بعد 

أصٌبت بأي أذى، وكان ممكن أن تصاب بأي أذى، فإن الحلم الفلسطٌنً سٌصاب باألذى الشدٌد، ومن هنا 
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كنا حرٌصٌن كل الحرص على أن تعمد هذه الجلسة بأسرع ولت ممكن، وكنا نتمنى، وكنا نرجو أن ٌكون 

 ."كل من ٌحرص على مستمبل فلسطٌن وعلى مستمبل الشعب الفلسطٌنً وعلى الحلم الفلسطٌنً حاضراً هنا

ً العموبات التً اتخذت، بدءاً من إغبلق  وتولف الرئٌس عباس أمام العبللة مع اإلدارة األمٌركٌة، مستهجنا

عاصمة إلسرائٌل، ونمل السفارة مكتب )م.ت.ف( وولف المساعدات للسلطة الفلسطٌنٌة، واالعتراف بالمدس 

 .(األمٌركٌة إلٌها، وتملٌص التزامها بتموٌل وكالة غوث وتشغٌل البلجئٌن )أونروا

وأكد الرئٌس، رفضنا المطلك لما ٌسمى بصفمة المرن، وعدم المبول بالرعاٌة األمٌركٌة المنفردة والمنحازة 

مل الصبلحٌات، تنجم عنه آلٌة دولٌة متعددة إلسرائٌل، ألنها فمدت أهلٌتها، والدعوة لمؤتمر دولً كا

 .األطراف لرعاٌة العملٌة السٌاسٌة، وبسمف زمنً محدد، على لاعدة تطبٌك لرارات الشرعٌة الدولٌة

وشدد الرئٌس على أن الممة العربٌة التً عمدت بالظهران كانت لمة فلسطٌنٌة بامتٌاز بدءاً من تسمٌتها، 

 .البارزة التً مررنا بهاوواحدة من العبلمات الناجحة و

وتولف الرئٌس عباس أمام االنمسام والمصالحة، ولال: "نحن ملتزمون بما ولعنا علٌه من اتفالٌات، ونسعى 

لتطبٌمها بشكل كامل وشامل ودفعة واحدة، وتمكٌن حكومة الوفاق الوطنً من تولً مسؤولٌاتها كاملة كما 

 ."ًهً فً الضفة الغربٌة، طبماً للمانون األساس

وأشار الرئٌس محمود عباس، إلى البٌان الذي تبله فً مجلس األمن، والذي أُدرج فً حٌثٌات ووثائك 

 .الجامعة العربٌة، وتمنى على المجلس الوطنً أن ٌتبناه

ولد حضر المجلس الوطنً عدد كبٌر من الوفود األجنبٌة والعربٌة. واستمع المجلس إلى كلمات العدٌد منها 

لها دعم منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة فً سعٌها للسبلم وتحمٌك أهداف شعبنا فً الحرٌة وتمرٌر والتً أكدت ك

 .المصٌر وإلامة الدولة الفلسطٌنٌة المستملة وعاصمتها المدس

اجمع أعضاء المجلس الوطنً على إدانة الحملة اإلعبلمٌة والسٌاسٌة االستفزازٌة التً ٌموم بها رئٌس 

نٌامٌن نتنٌاهو وعدد من المسؤولٌن اإلسرائٌلٌٌن واألمٌركٌٌن وآخرون بشأن ما جاء الوزراء اإلسرائٌلً ب

فً خطاب الرئٌس محمود عباس أمام المجلس الوطنً واتهامه الباطل بالبلسامٌة وبنكران المحرلة النازٌة، 

حك مؤكدٌن أن هدف هذه التصرٌحات هو حرف األنظار عن الجرائم التً ترتكبها حكومة االحتبلل ب

الشعب الفلسطٌنً والمتمثلة فً الممع والحصار ومواصلة احتبلل األراضً الفلسطٌنٌة، وبناء المستوطنات 

االستعمارٌة علٌها، وممارسة سٌاسة التمٌٌز العنصري ) االبرتهاٌد(، ولام المجلس الوطنً بالرار عضوٌة 

انتخب  2018م الثالث من اٌار اعضاء جدد فً جلسته االولى وبعد انتهاء النماش العام مساء ٌو 103

 :عضوا ومجلس مركزي جدٌد واتخذ المرارات التالٌة 15المجلس الوطنً لجنة تنفٌذٌة مكونة من 

، باعتبار المدس عاصمة إلسرائٌل أوالً: إدانة ورفض قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب غير القانوني

ى إسماط هذا المرار، واعتبر المجلس أن اإلدارة ونمل سفارة ببلده من تل ابٌب إلى المدس، والعمل عل

األمٌركٌة بهذا المرار لد فمدت أهلٌتها كوسٌط وراع لعملٌة السبلم، ولن تكون شرٌكا فً هذه العملٌة إال بعد 

 .إلغاء لرار الرئٌس ترمب بشأن المدس
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راع تخالف وأكد المجلس على رفض سٌاسة الرئٌس ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكار لحل الص

لرارات الشرعٌة الدولٌة، والتً ظهر جوهرها من خبلل إعبلنه عن المدس عاصمة إسرائٌل، وشدد المجلس 

، 1987على ضرورة إلغاء لرار الكونغرس باعتبار منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة منظمة إرهابٌة منذ عام 

 .17/11/2017 ولرار اإلدارة األمٌركٌة بإغبلق مكتب مفوضٌة )م.ت.ف( فً واشنطن فً

 (ثانياً: العالقة مع سلطة االحتالل )إسرائيل

ٌؤكد المجلس الوطنً الفلسطٌنً أن عبللة شعبنا ودولته مع إسرائٌل، هً عبللة تموم على الصراع بٌن 

شعبنا ودولته الوالعة تحت االحتبلل، وبٌن لوة االحتبلل، وٌدعو إلى إعادة النظر فً كافة االلتزامات 

 .مع ذلنالمتعارضة 

 :وفً هذا السٌاق ٌؤكد المجلس على ما ٌلً

رفض الحلول المرحلٌة والدولة ذات الحدود المؤلتة، ودولة غزة ورفض إسماط ملف المدس والبلجئٌن -1

والمستوطنات والحدود وغٌرها تحت أي مسمى بما فً ذلن ما ٌروج له كصفمة المرن وغٌرها من 

 .ٌة السبلم وااللتفاف على المانون الدولً والشرعٌة الدولٌةالطروحات الهادفة لتغٌٌر مرجعٌات عمل

آخذاً بعٌن االعتبار تنصل دولة االحتبلل من جمٌع التزاماتها بموجب االتفالات المبرمة، وإنهاءها لها  -2

 :بالممارسة واألمر الوالع، فان المجلس الوطنً

المولعة فً أوسلو والماهرة وواشنطن، بما أ. ٌعلن أن الفترة االنتمالٌة التً نصت علٌها االتفالٌات 

 .انطوت علٌه من التزامات، لم تعد لائمة

ب. ٌؤكد أن الهدف المباشر هو استمبلل دولة فلسطٌن، ما ٌتطلب االنتمال من مرحلة سلطة الحكم 

الذاتً إلى مرحلة الدولة التً تناضل من اجل استمبللها، وبدء تجسٌد سٌادة دولة فلسطٌن بعاصمتها 

نٌة وذلن تنفٌذاً لمرارات المجالس الوط 1967المدس الشرلٌة على حدود الرابع من حزٌران 

، ولرارات األمم المتحدة ذات الصلة، بما فٌها لرار 1988السابمة، بما فٌها إعبلن االستمبلل عام 

باعتباره األساس السٌاسً والمانونً للتعاطً مع  29/11/2012بتارٌخ  19/67الجمعٌة العامة 

ع الوالع المائم وعلى لاعدة التمسن بوحدة أرض دولة فلسطٌن ورفض أي تمسٌمات أو ولائ

 .مفروضة تتعارض مع ذلن

ج. ٌدعو المجتمع الدولً إلى تحمل مسؤولٌاته، على أساس لرارات األمم المتحدة ذات الصلة، من 

أجل إنهاء االحتبلل وتمكٌن دولة فلسطٌن من انجاز استمبللها وممارسة سٌادتها الكاملة على أرضها 

 .1967بما فٌها المدس العاصمة على حدود الرابع من حزٌران 

د. ٌكلف اللجنة التنفٌذٌة بتعلٌك االعتراف بإسرائٌل إلى حٌن اعترافها بدولة فلسطٌن على حدود 

 .وإلغاء لرار ضم المدس الشرلٌة وولف االستٌطان 67الرابع من حزٌران 
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. ٌؤكد على وجوب تنفٌذ لرار المجلس المركزي فً دورتٌه األخٌرتٌن بولف التنسٌك األمنً ـه

لتحرر من عبللة التبعٌة االلتصادٌة التً كرسها بروتوكول بارٌس، بما فً ذلن بكافة أشكاله وا

المماطعة االلتصادٌة لمنتجات االحتبلل، بما ٌدعم استمبلل االلتصاد الوطنً ونموه، وٌؤكد المجلس 

 .ضرورة التزام اللجنة التنفٌذٌة ومؤسسات دولة فلسطٌن بالمباشرة فً تنفٌذ ذلن

االستٌطانٌة االستعمارٌة اإلسرائٌلٌة التً ٌجري تنفٌذها بوتٌرة متسارعة فً و. إدانة المخططات 

أرض دولة فلسطٌن المحتلة وخاصة فً العاصمة الفلسطٌنٌة المدس الشرلٌة ومنطمة األغوار 

الفلسطٌنٌة، فً مخالفة للمانون الدولً، وبما ٌشمل مشارٌع الموانٌن المعروضة أمام الكنٌست لتطبٌك 

 .سرائٌلً على المستوطنات االستعمارٌة غٌر الشرعٌةالمانون اإل

، واعتماد 2016( لعام 2334ز. دعوة دول العالم لتنفٌذ الفمرة الخامسة من لرار مجلس األمن )

لرار البرلمان الدنماركً كمثال على ذلن، وتوسٌع نطاق مماطعة المنتوجات اإلسرائٌلٌة وذلن 

 .ة ومنتجات الدول العربٌة والصدٌمةبتوفٌر بدائل لها من المنتجات الوطنٌ

ح. تبنً حركة مماطعة إسرائٌل وسحب االستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العموبات 

على إسرائٌل لردع انتهاكاتها الصارخة للمانون الدولً، ولجم عدوانها المتواصل على الشعب 

 .الفلسطٌنً

 :ثالثاً: على الصعيد الدولي  

 :لس الوطنً ضرورة تكثٌف العمل بسٌاسة مبادرة على الصعٌد الدولً من أجلٌمرر المج 

 :أ. تعزٌز المكانة الدولٌة لدولة فلسطٌن من خبلل

مواصلة العمل بخطة منهجٌة لتوسٌع دائرة االعتراف بدولة فلسطٌن من لبل الدول التً لم تعترف 

 .بها بعد وبخاصة الدول المؤثرة فً المرار الدولً

 .ة العمل المثابر من أجل نٌل العضوٌة الكاملة لدولة فلسطٌنفً األمم المتحدةمواصل

تمدٌم طلبات االنضمام إلى الوكاالت المتخصصة لؤلمم المتحدة وبما ٌشمل على سبٌل المثال منظمة 

 .حماٌة الملكٌة الفكرٌة ومنظمة التنمٌة الصناعٌة الدولٌة، ومنظمة األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة

ب. اللجوء إلى أدوات المانون الدولً كافة من أجل محاسبة إسرائٌل على انتهاكاتها، وبخاصة 

التنفٌذ الفوري لمرار إحالة جرائم الحرب اإلسرائٌلٌة إلى المحكمة الجنائٌة الدولٌة وتعجٌل فتح 

 .تحمٌك لضائً لمحاسبة ومعالبة المسؤولٌن عنها

ولٌة للشعب الفلسطٌنً تحت االحتبلل عمبلً بمرارات مجلس ج. استمرار العمل لتوفٌر الحماٌة الد

 .األمن ذات الصلة
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ح. التصدي لمحاولة سلطة االحتبلل )اسرائٌل( الحصول على العضوٌة غٌر الدائمة فً مجلس 

 .االمن

إن هذه الخطوات هً حموق مشروعة لدولة فلسطٌن تنسجم مع المانون الدولً والشرعٌة الدولٌة 

توضع على سوٌة واحدة مع اإلجراءات أحادٌة الجانب التً تمدم علٌها إسرائٌل  وال ٌنبغً أن

 .والوالٌات المتحدة انتهاكاً للمانون الدولً ولرارات  األمم المتحدة

د. مواصلة العمل فً مجلس حموق اإلنسان لتنفٌذ المرارات الصادرة عنه، وخاصة توصٌات لجان 

السامً لحموق اإلنسان باإلسراع بإصدار لاعدة البٌانات  تمصً الحمائك، وكذلن مطالبة المفوض

المتعلمة بالشركات العاملة فً المستوطنات حسب لرار المجلس ومتابعة التشاور والعمل البتعاث 

 .لجنة تمصً حمائك دولٌة مستملة لبلنتهاكات التً تمارسها الموة المائمة باالحتبلل فً المجاالت كافة

تعزٌز الرفض واإلدانة الدولٌة لمرار إدارة ترمب باالعتراف بالمدس . مواصلة العمل على ـه

عاصمة إلسرائٌل، ونمل السفارة األمٌركٌة إلٌها، واللجوء إلى كل وسائل الضغط  من أجل ضمان 

و  478و  476التزام جمٌع الدول بمرارات مجلس األمن ذات الصلة، وبخاصة المرارات رلم 

بهذا الشأن وصون المكانة السٌاسٌة  2017فً كانون األول  وبمرار الجمعٌة العامة  2334

 .والمانونٌة للمدٌنة الممدسة وفما للمانون الدولً

، 20/2/2018و. بعد االطبلع على رؤٌة الرئٌس محمود عباس التً طرحها فً مجلس األمن فً 

راع لعملٌة السبلم، ٌؤكد المجلس أن اإلدارة األمٌركٌة بمرارها بشان المدس فمدت أهلٌتها كوسٌط و

وفً ضوء ذلن فان الرؤٌة الرسمٌة لمنظمة التحرٌر بشأن إمكانٌة استئناف الجهود لحل الصراع 

تتمثل فً الدعوة إلى مؤتمر دولً كامل الصبلحٌات برعاٌة دولٌة جماعٌة تضم الدول الخمس دائمة 

بهدف تنفٌذها بما العضوٌة فً مجلس األمن وعلى أساس لرارات األمم المتحدة ذات الصلة و

ٌضمن إنهاء االحتبلل اإلسرائٌلً وإزالة المستوطنات وتمكٌن دولة فلسطٌن بعاصمتها المدس على 

ً لمرار الجمعٌة العامة رلم  1967حدود  من ممارسة استمبللها وسٌادتها وحل لضٌة البلجئٌن وفما

ً لمرارات الشرعٌة ال 194 دولٌة والمانون الدولً وإطبلق سراح األسرى وحل سائر المضاٌا وفما

 .بسمف زمنً محدد

 :رابعاً: على الصعيدين العربي واإلسالمي

الذي ٌلزم الدول العربٌة بمطع جمٌع  1980المطالبة بتفعٌل لرار الممة العربٌة التً عمدت فً عمان عام 

والذي أعٌد تأكٌده عبللاتها الدبلوماسٌة مع أٌة دولة تعترف بالمدس عاصمة إلسرائٌل وتنمل سفارتها إلٌها 

 .فً عدد من الممم العربٌة مع الطلب من الدول األعضاء فً منظمة التعاون اإلسبلمً المٌام بالمثل

 .التمسن بمبادرة السبلم العربٌة واالحتفاظ بأولوٌاتها ورفض أٌة محاوالت لتغٌٌرها أو تحرٌفها

ولمة منظمة التعاون اإلسبلمٌة  15/4/2018تثمٌن لرارات لمة الظهران العربٌة التً عمدت فً تارٌخ 

والعمل مع األشماء العرب والدول اإلسبلمٌة ودول عدم  13/12/2017التً عمدت فً اسطنبول بتارٌخ 
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الٌابان، إلطبلق عملٌة االنحٌاز واالتحاد اإلفرٌمً وبالتنسٌك مع دول االتحاد األوروبً وروسٌا والصٌن و

سبلم ذات مصدالٌة واستناداً لمرارات الشرعٌة الدولٌة ذات الصلة واالستفادة من مخرجات مؤتمر بارٌس 

، بما ٌضمن إنهاء االحتبلل اإلسرائٌلً وتمكٌن دولة فلسطٌن بعاصمتها المدس الشرلٌة 2017كانون الثانً 

 .حل لضاٌا الوضع النهائً كافةمن ممارسة استمبللها وسٌادتها و 1967على حدود 

رفض التدخل األجنبً فً الدول العربٌة، والدعوة إلى حل األزمات الداخلٌة بحوار سٌاسً من أجل الخروج 

من الحروب التً تعٌشها بعض الدول العربٌة والتأكٌد على وحدة واستمبلل وسٌادة هذه الدول ولتعزٌز 

 .التفافها حول لضٌتها المركزٌة لضٌة فلسطٌن

 خامساً: المقاومة الشعبية

ٌثمن المجلس الوطنً اإلجماع الشامل الذي تبلور مؤخراً على انتهاج سبٌل المماومة الشعبٌة، مع التأكٌد 

على أنها لٌست بدٌبل عن سائر أشكال النضال التً ٌشرعها المانون الدولً لشعب والع تحت االحتبلل. ومع 

االحتبلل بكل الوسائل وفما للمانون الدولً، فمد أثبتت المماومة الشعبٌة التأكٌد على التمسن بحمنا فً مماومة 

السلمٌة، التً ٌتبناها شعبنا منذ ولت طوٌل فً كل انتفاضاته ومماومته ضد االحتبلل واالستٌطان 

 .االستعماري، نجاعتها وفعالٌتها واستمطابها للدعم الدولً

وهبة التضامن مع إضراب الحركة  2015رٌن أول/ وشكلت االنتفاضة الشبابٌة التً اندلعت فً تش

ً عن المسجد األلصى المبارن فً تموز  استمرارا النتفاضات  2017األسٌرة، وانتفاضة المدس دفاعا

 .ومماومة شعبنا

وفعالٌات ٌوم األرض فً الثبلثٌن من  2017لمد شكلت الهبة الشعبٌة ضد لرار ترمب فً كانون األول 

 ً  .ناجعاً ولادراً فً الظروف الراهنة على فرض التراجع على االحتبلل وعرللة مخططاته آذار أسلوباً والعٌا

إن المجلس الوطنً ٌدعو كل الموى والفصائل والفعالٌات الوطنٌة كافة إلى وضع كل طالاتها وثملها 

السٌاسٌة  الستنهاض المماومة الشعبٌة وتوسٌع دائرة االنخراط فٌها لتشمل أوسع لطاعات شعبنا ومكوناته

 .واالجتماعٌة كافة

وٌدعو المجلس اللجنة التنفٌذٌة للمنظمة والمؤسسات المٌادٌة فٌها إلى اتخاذ اإلجراءات التً توفر الحماٌة 

السٌاسٌة لها وتعزز لناعة الجماهٌر بجدواها وأهمٌة االنخراط فٌها وصوال إلى انتفاضة شعبٌة شاملة 

 .بلل واستٌطانه االستعماريوعصٌان وطنً متواصل حتى إنهاء االحت

 سادساً: الوضع الفلسطيني الداخلي

 المصالحة وإزالة أسباب االنقسام

تولف المجلس الوطنً مطوال أمام الوضع فً لطاع غزة، وخاصة ما ٌعانٌه أبناء شعبنا هنان فً ظل 

الحكومات اإلسرائٌلٌة استمرار الحصار اإلسرائٌلً منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكداً إدانة محاوالت 

المتعالبة لتكرٌس الفصل بٌن الضفة والمطاع، وتدمٌر إمكانٌة لٌام دولة فلسطٌنٌة مستملة كاملة السٌادة 
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عاصمتها المدس، ومن هنا ٌؤكد المجلس على األولوٌة الملحة إلنجاز إنهاء االنمسام البغٌض، مؤكداً على 

 .ا المدس الشرلٌة، فبل دولة فً غزة وال دولة بدون غزةوحدة أرض دولة فلسطٌن فً غزة والضفة بما فٌه

وٌؤكد المجلس رفضه الحازم ألٌة حلول إللٌمٌة تؤدي إلى تموٌض فكرة الدولة الفلسطٌنٌة على كافة 

ورفض الحلول االنتمالٌة خاصة فً ظل طرح مخططات مشبوهة ترمً  1967األراضً المحتلة منذ عام 

 .ن هزٌل عبر حلول مؤلته أو إللٌمٌة تدمر فكرة الدولة الفلسطٌنٌة المستملةإلى فصل لطاع غزة وإلامة كٌا

أن هذا ٌؤكد مجدداً، ومن اجل معالجة األوضاع الصعبة التً تواجه أهلنا فً لطاع غزة، على ضرورة 

تسلم حكومة الوفاق الوطنً كامل صبلحٌاتها فً إدارة لطاع غزة على الفور حتى تتمكن من تحمل 

ها كافة وفك الموانٌن واألنظمة المعمول بها، ومعالجة األوضاع االلتصادٌة والمعٌشٌة واإلدارٌة مسؤولٌات

والتنموٌة واستكمال إعادة االعمار وتحمل المسؤولٌة إلنهاء الحصار بكل أشكاله، وتأمٌن حرٌة التنمل من 

.ف( الممثل الشرعً والوحٌد وإلى المطاع وتجنٌد كل الجهود من اجل تعزٌز الوحدة الوطنٌة فً إطار )م.ت

للشعب الفلسطٌنً من خبلل التنفٌذ األمٌن والدلٌك لكافة االتفالات والتفاهمات المولعة بٌن فصائل العمل 

وصوالً إلى  22/11/2017وبٌان الماهرة  12/10/2017الوطنً ولواه الوطنٌة والتً كان آخرها اتفاق 

 .ابات عامة وعمد مجلس وطنً جدٌدالشراكة الوطنٌة الشاملة من خبلل إجراء انتخ

توجٌه تحٌة اإلكبار واالعتزاز للمرأة الفلسطٌنٌة مستذكرٌن الشهٌدات واألسٌرات والجرٌحات فً مسٌرة  -2

النضال الفلسطٌنٌة المستمرة لتجسٌد استمبلل دولة فلسطٌن بعاصمتها المدس الشرلٌة على حدود الرابع من 

لتنفٌذ الفعلً لمرار المجلس المركزي الفلسطٌنً فً دورته األخٌرة ، ومؤكدٌن على وجوب ا1967حزٌران 

% من جمٌع 30لوضع آلٌات التنفٌذ لمرار المجلس المركزي الفلسطٌنً بتمثٌل المرأة بما ال ٌمل عن 

مؤسسات )م.ت.ف( ودولة فلسطٌن وصوالً إلى المساواة الكاملة  ومواءمة الموانٌن بما ٌتبلءم واتفالٌة 

 ()سٌداو

ٌحًٌ المجلس الوطنً نضال وصمود أسرى الحرٌة فً سجون االحتبلل اإلسرائٌلً وٌدعو المؤسسات -3

الوطنٌة والدولٌة لمتابعة لضاٌاهم فً كل المحافل الدولٌة لحٌن اإلفراج عنهم، وٌؤكد المجلس الوطنً دعمه 

ألطفال بما فٌها الفتاة عهد التمٌمً للمعتملٌن اإلدارٌٌن فً مماطعتهم للمحاكم اإلسرائٌلٌة، وٌستنكر اعتمال ا

وغٌرها من مئات األطفال الذٌن أصبحوا رمزاً للكبرٌاء الفلسطٌنً فً مواجهة االحتبلل، كما ٌدٌن المجلس 

الوطنً جرائم المتل المتعمد واإلعدامات المٌدانٌة، كما جرى مع الشهٌد الممعد ابراهٌم ابو ثرٌا وٌدٌن 

لئلفراج عنها دون لٌد أو شرط. كما ٌؤكد المجلس الوطنً رفضه المطلك  احتجاز جثامٌن الشهداء وٌدعو

، 81)المادة  1949لبلبتزاز األمٌركً )لانون تاٌلور فورس( الذي ٌتعارض مع مٌثاق جنٌف الرابع لعام 

( والذي ٌطلب من السلطة الفلسطٌنٌة عدم دفع مخصصات الشهداء والجرحى واألسرى، وٌؤكد 98المادة 

وطنً على االستمرار بتمدٌم جمٌع أشكال الدعم والرعاٌة ألسر الشهداء واألسرى والجرحى فً المجلس ال

 .الضفة الفلسطٌنٌة بما فٌها المدس ولطاع غزة والشتات

ٌوجه المجلس تحٌة االعتزاز واإلكبار للهبة الجماهٌرٌة المستمرة رداً على لرار إدارة الرئٌس األمٌركً  -4

عاصمة لسلطة االحتبلل )إسرائٌل( وٌترحم على أرواح الشهداء الذٌن ارتموا من  ترمب االعتراف بالمدس
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اجل  فلسطٌن وشهداء الهبة الجماهٌرٌة الفلسطٌنٌة المستمرة دفاعا عن المدس عاصمة دولة فلسطٌن األبدٌة، 

 .30/3/2018وممدساتها المسٌحٌة واإلسبلمٌة، بما فٌها مسٌرات العودة  البطولٌة منذ 

وجه المجلس الوطنً بالتحٌة والتمدٌر لجماهٌر شعبنا فً مخٌمات اللجوء والشتات فً سورٌا ولبنان ٌت -5

والمهجر الذٌن ٌؤكدون تمسكهم بحك العودة، وٌؤكد استمرار عمله المكثف مع الجالٌات الفلسطٌنٌة فً جمٌع 

مواجهة لرارات إدارة الرئٌس دول العالم، وكذلن مع البرلمانات واألحزاب الدولٌة لحشد الرأي العام فً 

ترمب، األمر الذي ٌتطلب توحٌد جمٌع الطالات واإلمكانٌات لمواجهة المرارات التصفوٌة لمشروعنا 

 .الوطنً ولضٌتنا الفلسطٌنٌة

ٌكلف المجلس الوطنً اللجنة التنفٌذٌة، العمل مع الجهات الدولٌة والدول المضٌفة على إعادة إعمار 

 .من استٌبلء الموى الظبلمٌة علٌها وفً ممدمتها مخٌما الٌرمون ونهر الباردالمخٌمات التً تضررت 

ٌؤكد المجلس إدانته للتهدٌدات األمٌركٌة بولف االلتزام بالمساهمة فً تموٌل )االونروا( وٌرى فٌها -6

وٌدعو محاولة للتنصل من المسؤولٌة عن مأساة البلجئٌن التً كانت الوالٌات المتحدة شرٌكة فً صنعها، 

المجتمع الدولً إلى االلتزام بتأمٌن المٌزانٌات الضرورٌة لوكالة الغوث بما ٌمكن من تحسٌن دورها فً 

ً ٌتحمل المجتمع الدولً  تمدٌم  الخدمات األساسٌة لضحاٌا النكبة وتأمٌن الحٌاة الكرٌمة لهم باعتبارها حما

 .194مسؤولٌة الوفاء به وفماً للمرار 

ق المدنٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة لبلجئٌن للفلسطٌنٌٌن فً ألطار اللجوء، وخاصة الدفاع عن الحمو -7

 .لبنان، وبما ٌضمن حٌاة حرة وكرٌمة تعزز التزامهم بحك العودة

ٌؤكد المجلس الوطنً على وجوب توفٌر أسباب الصمود ألبناء شعبنا فً مدٌنة المدس العاصمة األبدٌة -8

توفٌر الدعم لنضالهم فً التصدي لئلجراءات اإلسرائٌلٌة الهادفة إلى تهوٌد  لدولة فلسطٌن، وٌؤكد ضرورة

المدٌنة الممدسة. ووضع برنامج متكامل لتعزٌز صمود مواطنٌها فً مختلف مجاالت الحٌاة ودعوة الدول 

مرجعٌة العربٌة واإلسبلمٌة للوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن، وتعزٌز تبلحم الصف الوطنً الممدسً تحت لٌادة 

وطنٌة موحدة، وإعادة تشكٌل مجلس أمانة العاصمة من خبلل صٌغة تمثٌلٌة مناسبة ومتفك علٌها وطنٌاً، 

 .وذلن للحفاظ على التراث والثمافة والتارٌخ والهوٌة الوطنٌة العربٌة الفلسطٌنٌة والمسٌحٌة واإلسبلمٌة

حتبلل اإلسرائٌلً والهادفة إلى استمرار كما وٌؤكد المجلس الوطنً رفضه التشرٌعات العنصرٌة لسلطة اال

التطهٌر العرلً فً المدس بما فٌها مصادرة  الهوٌات وهدم البٌوت وسرلة األراضً والعمارات الفلسطٌنٌة 

 .الممدسٌة

 

ٌحًٌ المجلس الوطنً الفلسطٌنً، الطبمة العاملة الفلسطٌنٌة بعٌد األول من أٌار، وٌكلف اللجنة التنفٌذٌة  -9

مان حمولها االلتصادٌة واالجتماعٌة وتطوٌر التشرٌعات والموانٌن التً تكفل هذه الحموق، لمتابعة ض

ً بالعهد الدولً للحموق االلتصادٌة واالجتماعٌة  وتعزٌز الحرٌات النمابٌة والضمان االجتماعً التزاما

 .وبمعاٌٌر العمل الدولٌة والعربٌة
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أن ٌبنى على المشاركة بٌن جمٌع المكونات بما ٌشمل ٌؤكد المجلس أن تمدم النمو االلتصادي ٌجب  -10

الحكومة، والمطاع الخاص والمجتمع المدنً، من أجل إحداث توازن فً عملٌة التنمٌة بما ٌعطً المدس 

واألغوار وغزة حمها وٌساهم فً مكافحة الفمر والبطالة وتطوٌر رأس المال البشري وٌؤسس لحشد طالات 

سٌاسة التصادٌة اجتماعٌة تضمن العدالة االجتماعٌة والتكافؤ فً توزٌع فلسطٌنً الشتات، على أساس 

 .العبء بٌن مختلف شرائح المجتمع

ٌشجب المجلس الوطنً الفلسطٌنً وٌستنكر العدوان اإلسرائٌلً على الممدسات المسٌحٌة واإلسبلمٌة -11

اتها فً المدس المحتلة، وٌثمن وٌخص بالتحدٌد محاولة فرض سلطة االحتبلل للضرائب على الكنائس وممتلك

مولف رؤساء الكنائس فً التصدي لهذا العدوان والذي تمثل فً خطواتهم االحتجاجٌة غٌر المسبولة بإغبلق 

 15/1/2018كنٌسة المٌامة، كما ٌؤكد المجلس الوطنً على لرار المجلس المركزي الفلسطٌنً بتارٌخ 

ضً الطائفة األرثوذكسٌة للمؤسسات والشركات اإلسرائٌلٌة إدانته لعملٌات التسرٌب والبٌع لممتلكات وأرا

 .وٌدعم نضال أبناء شعبنا الفلسطٌنً من الطائفة األرثوذكسٌة فً حفاظها وحرصها على هذه الممتلكات

ٌمرر المجلس الوطنً استمرار التواصل مع الموى واألحزاب والشخصٌات اإلسرائٌلٌة المناهضة -12

 .مؤٌدة لتحمٌك السبلم على لاعدة حل الدولتٌنلبلحتبلل اإلسرائٌلً ال

ٌؤكد المجلس الوطنً ضرورة احترام الحرٌات العامة وصون حرٌة الرأي والتعبٌر والنشر واالجتماع -13

ً مع انضمام  والتظاهر وسائر حموق المواطنٌن التً كفلها إعبلن االستمبلل والمانون األساسً انسجاما

 .الدٌة المختلفة، وحماٌة استمبلل المضاء وسٌادة المانونفلسطٌن إلى االتفالٌات التع

تكلٌف اللجنة التنفٌذٌة بتفعٌل آلٌات عمل مؤسسات منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ودوائرها، وتشكٌل ما -14

 .ٌلزم من اللجان لضمان مشاركة أعضاء المجلس الوطنً كافة فً نشاطاتها

وطنً وأعضاء اللجنة التنفٌذٌة لمتابعة ما ٌمره المجلس الوطنً تشكٌل لجنة من هٌئة رئاسة المجلس ال-15

 .وضمن جداول زمنٌة محددة

ً لدولة فلسطٌن، إن الرواتب للموظفٌن والمستحمات فً  ولد أعلن الرئٌس محمود عباس بعد انتخابه رئٌسا

 .لطاع غزة سوف ٌعاد صرفها، مؤكداً بأن تأخر صرفها لد حدث ألسباب فنٌة

 .نة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة بانتخاب الرئٌس محمود عباس رئٌساً لها باإلجماعولامت اللج
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 اجمللط الىطين يصدر 

 "اعالٌ القدظ والعىدَ: "ال وطً ليا إال فلضطني

استنكر المرارات األمٌركٌة بشأن المدس، واعتبرها عدوانا صارخا على حموق شعبنا وتحدٌاً للدول العربٌة 

 واإلسبلمٌة

 المجلس الوطنً ٌفوض المجلس المركزي لمنظمة التحرٌر كافة صبلحٌاته بٌن دورتٌه  

 1988التأكٌد والتمسن بإعبلن االستمبلل وببرنامج اإلجماع الوطنً الذي ألر عام 

ه أصدر المجلس الوطنً الفلسطٌنً فً ختام أعمال دورت -وفا 2018-5-4المدس عاصمة فلسطٌن/ رام هللا 

الثالثة والعشرٌن بمدٌنة رام هللا "دورة المدس وحماٌة الشرعٌة"، فجر الٌوم الجمعة، إعبلن "المدس والعودة" 

أكد فٌه أنه "ال وطن لنا إال فلسطٌن، كنا هنا منذ البدء وبالون هنا إلى األبد، فنحن أصحاب األرض 

طنٌة للشعب الفلسطٌنً ثابتة غٌر لابلة األصلٌون الذٌن ٌمتد تارٌخهم عبر آالف السنٌن، وإن الحموق الو

 ."للنمض أو التصرف

واستنكر المجلس فً إعبلن "المدس والعودة" وأدان لرارات اإلدارة األمٌركٌة بشأن المدس، واعتبرها 

عدوانا صارخا على حموق الشعب الفلسطٌنً وتحدٌاً للدول العربٌة واإلسبلمٌة ولحموق ومشاعر المسلمٌن 

كافة أرجاء العالم، ولمرارات األمم المتحدة وموالف مختلف دول العالم، ومحاولة مرفوضة والمسٌحٌٌن فً 

لتكرٌس االحتبلل االستٌطانً اإلسرائٌلً، مؤكدا أن اإلدارة األمٌركٌة اختارت بذلن أن تكشف عن انحٌازها 

مساعً تحمٌك السبلم. السافر إلى معسكر االحتبلل االستٌطانً وفمدت تماما أهلٌتها للعب دور الوسٌط فً 

ولد شجعت لرارات اإلدارة األمٌركٌة بشأن المدس والبلجئٌن، االحتبلل اإلسرائٌلً على تصعٌد وتسرٌع 

بناء المستوطنات وتهوٌد المدس ما ٌضفً الطابع الدٌنً على الصراع وٌدفع المنطمة إلى اتون انفجار 

 .وسٌخلف عوالب وخٌمة على المنطمة والعالم

 1988ن التمسن بإعبلن االستمبلل وببرنامج اإلجماع الوطنً الذي ألره خبلل دورته فً العام وأكد اإلعبل

فً الجزائر، وتمسن الشعب الفلسطٌنً الحازم بحمه فً بناء دولة فلسطٌن وعاصمتها المدس على كامل 

للنكبة، وفك ، وحل لضٌة البلجئٌن وهً التجسٌد الحً 1967األراضً الفلسطٌنٌة التً احتلت فً العام 

 .، كما نصت علٌها مبادرة السبلم العربٌة194المرار 

كما أكد التمسن بخٌار السبلم العادل، ورفضه كل ما ٌطرح من مشارٌع مشبوهة عن الحلول المرحلٌة 

 .ودولة الحدود المؤلتة والدولة فً غزة
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دورتً انعماده، بهدف تعزٌز ولرر المجلس تفوٌض المجلس المركزي لمنظمة التحرٌر بكافة صبلحٌاته بٌن 

 .وتفعٌل دور المنظمة  وتطوٌر األداء والمدرة على التحرن ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فٌها التحدٌات

 وفٌما ٌلً النص الكامل لئلعبلن،،

 إعالٌ القدظ والعىدَ

 عن دورة المدس وحماٌة الشرعٌة الفلسطٌنٌة صادر

عمد دورته الثالثة والعشرٌن فً أكناف مدٌنة المدس العاصمة األبدٌة لدولة إن المجلس الوطنً الفلسطٌنً إذ ٌ

فلسطٌن فً مرحلة تشتد فٌها المخاطر التً تهدد لضٌتها الوطنٌة، وإذ ٌجتمع لبل أٌام من الذكرى السبعٌن 

نا للنكبة التً مثلت واحدة من كبرى الجرائم بحك اإلنسانٌة ومن أبشع حاالت الظلم التارٌخً فً عصر

الحدٌث، وإذ تلتئم جلساته، وبحضور الفت ألعضائه من أبناء شعبنا فً الوطن والمنافً والشتات، على 

ممربة من ضرٌح المائد المؤسس ٌاسر عرفات وفً ساحة معركته األخٌرة التً استشهد فٌها فً مواجهة 

ٌس دولة فلسطٌن فً افتتاح االحتبلل، وإذ استمع باهتمام للخطاب التارٌخً الشامل للرئٌس محمود عباس رئ

دورته، فإن المجلس بمداوالته ونماشاته المعممة وتوصٌاته ولراراته وإعبلنه هذا ٌوجه إلى العالم رسالة 

 :الشعب الفلسطٌنً فً هذه اللحظة التارٌخٌة الفارلة

لٌون الذٌن ٌمتد ال وطن لنا إال فلسطٌن، كنا هنا منذ البدء وبالون هنا إلى األبد، فنحن أصحاب األرض األص

تارٌخهم عبر آالف السنٌن والذٌن تنطك شواهد األرض الطٌبة والتارٌخ وحمائمه الثابتة بروابطهم الممدسة 

 .وعبللتهم المتجذرة المتصلة دون انمطاع، وتمسكهم الثابت بفلسطٌن، أرضهم وببلدهم ووطنهم

ل مؤامرات االلتبلع والتهجٌر والمذابح إن أكثر من مائة عام من النضال والكفاح والمماومة أثبتت فشل ك

والحروب واالحتبلل واالستٌطان والهدم والتصفٌة واالحتواء، وأكدت االستحالة المطلمةلكسر إرادة شعب 

فلسطٌن الشجاع. وجٌبل بعد جٌل تتم حماٌة الذاكرة الوطنٌة فتتعزز منعتها وتتهاوى مؤامرات استئصالها أو 

الرواٌة الفلسطٌنٌة فً عمل وللب كل فلسطٌنً، فتترسخ بحمائمها وبأبعادها  محاوالت إضعافها، وٌتم حراسة

التارٌخٌة واإلنسانٌة ممنعة لشعوب العالم، وعصٌة على محاوالت الطمس وتزٌٌف التارٌخ. وجٌبلً بعد جٌل 

مٌن، وبتضحٌات لافلة طوٌلة من الشهداء البررة، واألسرى والجرحى األبطال، وبجسارة الفدائٌٌن والمماو

وبالصمود األسطوري والمماومة المتواصلة لجمٌع أبناء الشعب فً جمٌع أماكن تواجده ترتفع الراٌة خفالة 

وعلى  1948عالٌا فً مسٌرة مثابرة وعنٌدة لشعب صمم على محو الظلم التارٌخً الذي الحك به فً العام 

لمستملة فتتبوأ مكانها الطبٌعً ومكانتها استرداد حموله وانتزاع حرٌته لتعود فلسطٌن الدولة السٌدة الحرة ا

المستحمة بٌن األمم وكً تواصل، وهً أرض الرساالت واألنبٌاء، إسهامها وعطائها التنوٌري وإشعاعها 

 .الحضاري فً المنطمة

إن الحموق الوطنٌة للشعب الفلسطٌنً ثابتة غٌر لابلة للنمض أو التصرف، إن الحك فً العودة وتمرٌر 

مبلل الوطنً وبناء دولة فلسطٌن المستملة ثوابت ال ٌمكن إنكارها أو تجاوزها أو تجاهلها أو المصٌر واالست
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المساس بها أو االلتفاف علٌها أو االنتماص منها، وهً حموق ال ٌملن أي فرد أو هٌئةأو فصٌل الحك أو 

 .هاالسلطة أو التفوٌض أو المدرة علىالتفرٌط بها أو اختزالها أو لبول ما هو أدنً من

إن المجلس الوطنً إذ ٌؤكد التمسن بخٌار السبلم العادل فانه ٌؤكد رفض كل ما ٌطرحمن مشارٌع مشبوهة 

 .عن الحلول المرحلٌة ودولة الحدود المؤلتة والدولة فً غزة

إن المجلس الوطنً الفلسطٌنً ٌعٌد التأكٌد والتمسن بإعبلن االستمبلل وببرنامج اإلجماع الوطنً الذي 

فً الجزائر. وٌؤكد المجلس تمسن الشعب الفلسطٌنً الحازم بحمه فً  1988دورته فً العام ألرهخبلل 

، وحل 1967بناء دولة فلسطٌن وعاصمتها المدس على كامل األراضً الفلسطٌنٌة التً احتلت فً العام 

 .ربٌة، كما نصت علٌها مبادرة السبلم الع194لضٌة البلجئٌن وهً التجسٌد الحً للنكبة وفك المرار 

إذ ٌستنكر المجلس وٌدٌن لرارات اإلدارة األمٌركٌة بشأن المدس، وٌعتبرها عدوانا صارخا على حموق 

الشعب الفلسطٌنً وتحدٌاً للدول العربٌة واإلسبلمٌة ولحموق ومشاعر المسلمٌن والمسٌحٌٌن فً كافة أرجاء 

ة مرفوضة لتكرٌس االحتبلل العالم، ولمرارات األمم المتحدة وموالف مختلف دول العالم، ومحاول

االستٌطانً اإلسرائٌلً فإنه ٌؤكد أن اإلدارة األمرٌكٌة اختارت بذلن أن تسفر عن انحٌازها السافر إلى 

معسكر االحتبلل االستٌطانً وفمدت تماما أهلٌتها للعب دور الوسٌط فً مساعً تحمٌك السبلم. ولد شجعت 

جئٌن، االحتبلل اإلسرائٌلً على تصعٌد وتسرٌع بناء لرارات اإلدارة األمٌركٌة بشأن المدس والبل

المستوطنات وتهوٌد المدس ما ٌضفً الطابع الدٌنً على الصراع وٌدفع المنطمة إلى اتون انفجار وسٌخلف 

 .عوالب وخٌمة على المنطمة والعالم

والوحٌد  إن المجلس ٌؤكد أن منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة تواصل التصدي لمهامها وهً الممثل الشرعً

للشعب الفلسطٌنً فً كافة أماكن تواجده ولائدة مسٌرة النضال الوطنً الفلسطٌنً من أجل الحرٌة 

واالستمبلل. والمنظمة بمجلسها وهٌئاتها المٌادٌة، هً بٌت الشعب الفلسطٌنً حٌثما وجد فً الوطن والمنافً 

ته وشخصٌاته المستملة وفعالٌاته، وهً والشتات بمختلف تٌاراته وأطٌافه وفصائله ولواه ومؤسساته ولطاعا

ملتمى وبوتمة تفاعل مختلف األفكار والرؤى واالتجاهات من أجل تحمٌك برنامج الحرٌة واالستمبلل 

الوطنً، وهو ٌؤكد ضرورة انخراط ومشاركة جمٌع الفصائل والموى فً إطار مؤسسات المنظمة 

دٌدة، فمد جاء لرار المجلس الوطنً بتفوٌض المجلس ومرجعٌاتها المعتمدة. وإذ أتم انتخاب لجنة تنفٌذٌة ج

المركزي لمنظمة التحرٌر بكافة صبلحٌاته بٌن دورتً انعماده بهدف تعزٌز وتفعٌلدور المنظمةوتطوٌر 

 .األداء والمدرة على التحرن ومواجهة متطلبات مرحلة تتعاظم فٌها التحدٌات

ساس للنضال الوطنً الفلسطٌنً والضمانة األكٌدة إن الوحدة الوطنٌة كانت وما زالت وستبمى الحجر األ

لتحمٌك االنتصار، ومن هنا ٌؤكد المجلس على األولوٌة الملحة إلنجاز مهمة إنهاء االنمسام الذي الحك 

أضراراً كبٌرة بمضٌتنا الوطنٌة وعمك معاناة أبناء شعبنا فً المطاع العزٌز المحاصر من لبل سلطات 

له إلى أكبر سجن فً العالم، وٌوجه بتكثٌف الجهود الستعادة وحدة الوطن االحتبلل اإلسرائٌلً ما حو

والشعب والمؤسساتبتحمٌك المصالحة الوطنٌة. وٌجب المضً لدما فً تمكٌن السلطة الفلسطٌنٌة وحكومتها 

 .لتولً كافة مسؤولٌاتها فً لطاع غزة على الفور
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فً المماومة بكافة أشكالها الذي كفلته المواثٌك ٌؤكد المجلس الوطنً على التمسن بحك الشعب الفلسطٌنً 

الدولٌة. وإذ ٌحًٌ المجلس النموذج البطولً للمماومة الشعبٌة التً تجسده جماهٌرنا الشجاعة فً المدس 

والضفة والمطاع، فإنه ٌدعو إلى تعزٌز هذا النموذج الذي ٌكرس التفوق األخبللً للشعب الفلسطٌنً ضد 

 .وٌعزز عبللة التضامن مع شعوب العالم ولواها الفعالة االحتبلل و"االبرتهاٌد"

إن المجلس الوطنً إذ ٌؤكد على اعتزاز وتمسن الشعب الفلسطٌنً بعروبته وهوٌته المومٌة ٌحًٌ لرارات 

دعم الموالف والحموق الفلسطٌنٌة التً أكدتها الممة العربٌة األخٌرة فً الظهران. إن أبناء الشعب الفلسطٌنً 

ون فً خط الدفاع األول عن الوطن العربً وفً خندق الدفاع األمامً عن المدس فً وجه االحتبلل الذٌن ٌمف

 .االستٌطانً، ٌحٌون موالف أشمائهم وٌعاهدونهم على مواصلة مسٌرة النضال الوطنً حتى النصر

لف المحافل إن المجلس الوطنً إذ ٌثمن تنامً دعم دول العالم للحموق الفلسطٌنٌة ولدولة فلسطٌن فً مخت

الدولٌة، وإذ ٌلحظ بتمدٌر كبٌر الدعم الواسع لفلسطٌن فً أوساط الشبٌبة والطلبة فً مختلفدول العالم واتساع 

التأٌٌد لحركة مماطعة االحتبلل اإلسرائٌلً فانه ٌؤكد على ضرورة اٌبلء الدبلوماسٌة الشعبٌة واالتصال 

 .بالموى واألحزاب مزٌدا من التركٌز

لى ضرورة التركٌز فً الممارسة على النموذج الذي نطرحه لدولتنا المستملة من خبلل تأكٌد ٌؤكد المجلس ع

هدفنا فً ترسٌخ الممارسة الدٌممراطٌة وتعزٌز لٌم ومفاهٌم التنوٌر والتسامح وتكرٌس سٌادة المانون 

لعامة وترسٌخ والعدالة والتكافؤ ورفض التمٌٌز واحترام حموق اإلنسان وصون حرٌة التعبٌر والحرٌات ا

لواعد ومتطلبات الحكم الرشٌد، وتعزٌز دور المرأة الفاعل فً مختلف المجاالت وإٌبلء اهتمام استثنائً 

خاص بمطاع الشباب الذي ٌشكل غالبٌة أبناء شعبنا بفتح األبواب أمام تمكٌنهم لٌتولوا موالعهم المستحمة وهم 

 .مبللمن سٌحمل الراٌة فً درب النضال نحو الحرٌة واالست

إن المجلس الوطنً الفلسطٌنً المنعمد فوق أرض فلسطٌن وعلى مشارف المدس الشرٌف ٌؤكد باسم الشعب 

 .الفلسطٌنً أننا ماضون بصبلبة وثبات لتحمٌك الحرٌة واالستمبلل

 عاشت فلسطٌن 
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الزئًط يف ختاو أعنال "الىطين": قائنُ اللجيُ 

كافُ فصائل  التيفًذيُ مت التىصل إلًَا بتىافق

 امليظنُ

 هنان تنظٌمات تستحك أن تكون ضمن اللجنة التنفٌذٌة

 اجتمعنا فً وطننا ولٌس تحت الحراب ولن نستجدي مكانا لعمد المؤتمر 

 رواتب أهلنا فً غزة ستصرف غدا وتأخر صرفها كان ألسباب فنٌة

محمود عباس توافك كافة  أعلن رئٌس دولة فلسطٌن -وفا 2018-5-4المدس عاصمة فلسطٌن/ رام هللا 

فصائل منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة على لائمة أعضاء اللجنة التنفٌذٌة الجدٌدة للمنظمة، وهم: محمود عباس، 

صائب عرٌمات، عزام األحمد، حنان عشراوي، تٌسٌر خالد، بسام الصالحً، أحمد مجدالنً، فٌصل كامل 

، علً أبو زهري، عدنان الحسٌنً، أحمد بٌوض عرنكً، صالح رأفت، واصل أبو ٌوسف، زٌاد أبو عمرو

 .التمٌمً، أحمد أبو هولً

وأضاف سٌادته فً ختام أعمال الدورة الثالثة والعشرٌن للمجلس الوطنً الفلسطٌنً، التً عمدت فً لاعة 

لنضال أحمد الشمٌري فً ممر الرئاسة بمدٌنة رام هللا، فجر الٌوم الجمعة، أنه "وبعد أربعة أٌام من الكفاح وا

والحدٌث الطوٌل والحوارات الساخنة، وصلنا إلى نهاٌة المطاف فً هذا المجلس، تم التوافك على اللجنة 

التنفٌذٌة التً شكلت بموافمة كل التنظٌمات وهً، حركة فتح، الجبهة الدٌممراطٌة، حزب الشعب، جبهة 

ب فدا، الجبهة العربٌة الفلسطٌنٌة، التحرٌر الفلسطٌنٌة، جبهة التحرٌر العربٌة، جبهة النضال الشعبً، حز

 ."حركة المبادرة الوطنٌة والفعالٌات والشخصٌات الوطنٌة

مماعد، فنحن ال نرٌد أن ٌبمى أحد خارج الوحدة  3عضوا، وٌبمى  15وأضاف سٌادته أن هذه المائمة تضم 

 .نفٌذٌةالوطنٌة، ألننا ال نحب اإللصاء، وأن هنان تنظٌمات تستحك أن تكون فً اللجنة الت

 .وأعلن سٌادته تسمٌة الطفلة عهد التمٌمً عضوة شرف فً المجلس الوطنً

وتطرق الرئٌس إلى عدم صرف الرواتب فً لطاع غزة الشهر الماضً، مؤكدا ان تأخر صرفها كان 

 .ألسباب فنٌة ولٌس عمابا أو عموبة كما روج البعض، فاإلنسان ال ٌعالب شعبه

 فً الجلسة،،وفٌما ٌلً نص كلمة سٌادته 
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كل االحترام وكل التمدٌر وكل الشكر لهذه الثمة الغالٌة التً منحتمونً إٌاها والتً أرجو من هللا سبحانه 

وتعالى أن ٌعٌننً على تحمل المسؤولٌة أنا وأخوانً فً اللجنة التنفٌذٌة فً المجلس المركزي وفً المجلس 

ى شاطئ األمان حٌث نحصل بإذن هللا على الدولة الوطنً لنتمم هذه المسٌرة وأن نصل بهذا الزورق إل

 .الفلسطٌنٌة وعاصمتها المدس الشرٌف

 األخوة األعزاء

شخصٌة فلسطٌنٌة  12أثناء المجلس انشغلت عنكم فً جملة من المضاٌا ولكن من جملة المضاٌا أننً كرمت 

خرى ستكرم بإذن هللا ألننا ال من أوائل المادة الذٌن بدأوا النضال الفلسطٌنً وهم مجموعة من مجموعات أ

ننسى هؤالء ال ننسى تارٌخهم ونضالهم وال ننسى ما لدموه من تضحٌات، منهم سلٌمان النجاب جمال 

الصورانً أبو ستة أم جهاد سلوى أبو خضرا وغٌرهم من األخوة المناضلٌن الذٌن بدأوا النضال وتعبوا 

لعافٌة أو هللا ٌرحمكم وٌحسن إلٌكم ألن بعضهم لد غادرنا ومن حمهم أن ٌكرموا،  التكرٌم ونمال لهم ٌعطٌكم ا

للرفٌك األعلى، ولذلن هذا الموضوع فً بالنا دائما وأبدا ال ننسى إخواننا، ومن ٌنسى ماضٌه ال مستمبل له 

 .أبدا، علٌنا أن نحترم الماضً وأن نحترم من صنع الماضً كً ننتمل للمستمبل بإذن هللا

لٌس موجود معنا ألنه لم ٌستطع أن ٌتواجد معنا، هو عمٌد الدبلوماسٌة الفلسطٌنٌة، أرٌد أن أذكر شخصا هو 

هو أول وزٌر خارجٌة لفلسطٌن هو األخ فاروق المدومً أبو اللطف، وأذكر أن أخً أبو اللطف لبل أكثر 

هٌد عاما كان وزٌر خارجٌة فلسطٌن مع الشهٌد أبو عمار، ثم مع الشهٌد خالد الحسن ثم مع الش 50من 

أبوٌوسف النجار، وغٌرهم كثٌرون مضوا للشهادة، وهو هللا ٌعطٌه العمر الطوٌل هو لم ٌتمكن من حضور 

 .هذا اللماء ولكنه ٌبعث لكم تحٌاته الحارة وتمنٌاته بالحصول والوصول للدولة الفلسطٌنٌة

لشهداء، وخطر ببالً كما نذكر الجٌل المدٌم نذكر الجٌل الجدٌد، وذكرت أمامكم بعض األطفال األسرى وا

 .وببال بعض االعضاء أن نسمً الطفلة عهد التمٌمً عضوة شرف فً المجلس الوطنً

لم نتمكن من دفع الرواتب فً غزة الشهر الماضً ألسباب فنٌة، وهذا لٌس عموبة وال عماب وال أسمح 

تصرف الرواتب، ولكن بكلمة عموبة أو عماب، اإلنسان ال ٌعالب شعبه، هؤالء أهلنا، اعتبارا من الغد س

علٌكم أن تفهموا أننا عندما نتأخر لد نتأخر هنا فً صرف الرواتب أو صرف الدٌون أو بعض المصارٌف 

للتشغٌل هنا وهنان، ألننا لسنا دولة بترولٌة ولسنا دولة مستملة، وما زلنا نعتمد فً كثٌر من مناحً الحٌاة 

 12أظن  2006ٌرا، عنما شكلت حكومة حامس فً على المساعدات، فإذا تأخرنا هنا وهنان، وحصل كث

شهرا لم ندفع  رواتب تذكرون هذا إذن أحٌانا كثٌرة تحصل عندنا أن نصرف كل الراتب أو ال نصرف كل 

الراتب نصف الراتب أو ربع الراتب،  ولذلن عندما عانٌنا بعض المضاٌا الفنٌة تأخرنا الشه الماضً إنما 

نا ستصرف رواتبهم، لكن تذكروا لماذا االنمسام، تحدثوا بأسباب االنمسام اعتبارا من الغد، رواتب إخوان

تحدثوا بعرالٌل االنمسام، ٌجب أن تكون لدٌنا جرأة وشجاعة لنمول من هو المخطئ، ال نرٌد االنمسام 

 عاما، لآلن، لماذا. كما نسأل هنا نسأل هنا، ونحن هنا لسنا صلٌب أحمر 11البغٌض ال نرٌده، لماذا تأخر 

 .المخطئ ٌمال له مخطئ، ولو كنتم فً مكان آخر غٌر مكانكم هذا لن تتجرأوا على لول هذا الكبلم
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ولذلن عندما للنا أن تجتمعوا فً هذه الماعة الجمٌلة، لاعة أحمد الشمٌري رحمه الهلل، فً وطنكم فً بلدكم، 

نعنا أن نمول كل ما نرٌد، نموله لٌس تحت الحراب، نعم نحن تحت االحتبلل ولكن ال ٌمنعنا أن نتكلم ال ٌم

 .ونفعل لكننا على أرضنا وفً بٌتنا ولست مستعدا أن  ٌكون عندي لاعة وبٌت وأستجدي مكانا لعمد مؤتمر

 أٌها األخوة األعزاء

وبعد طول عناء وبعد أربعة أٌام من الكفاح والنضال والحدٌث الطوٌل والحوارات الساخنة، وصلنا إلى 

اللجيُ التيفًذيُ ولذلك أقدو لكه قائنيت هلذه ذا المجلس، وتم التوافك على نهاٌة المطاف فً ه

التً شكلت بموافمة كل التنظٌمات وهً، حركة فتح، الجبهة الدٌممراطٌة، حزب الشعب، جبهة  اللجيُ

، التحرٌر الفلسطٌنٌة، جبهة التحرٌر العربٌة، جبهة النضال الشعبً، حزب فدا، الجبهة العربٌة الفلسطٌنٌة

حركة المبادرة الوطنٌة والفعالٌات والشخصٌات الوطنٌة، هذه كلها شاركت بوضع هذه المائمة، فنحن ال نأخذ 

 لرارا إال بعد حوار طوٌل، والمائمة هً،  

 ذلنىد عباظ

 صائب عزيقات

 عشاو األمحد

 حياٌ عشزاوٍ

 تًضري خالد

 بضاو الصاحلٌ

 أمحد دلدالىٌ

 فًصل كامل عزىكٌ

 صاحل رأفت

 أبى يىصفواصل 
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 سياد أبى عنزو

 علٌ أبى سٍزٍ

 عدىاٌ احلضًين

 أمحد بًىض التنًنٌ

 أمحد أبى ٍىلٌ

مماعد ألننا ال نرٌد أن ٌبمى أحد خارج الوحدة الوطنٌة، ألننا ال نحب اإللصاء،  3عضوا، وٌبمى  15هؤالء 

بمرارات منظمة التحرٌر، وهنان تنظٌمات الجبهة الشعبٌة وحركة حماس إن لبلت بالوحدة الوطنٌة وااللتزام 

وهنان الجهاد اإلسبلمً وهنان األخوة فً المبادرة والعربٌة الفلسطٌنٌة كلها تستحك أن تكون فً اللجنة 

التنفٌذٌة، لذلن هذه المماعد هً لهؤالء األشخاص، وإذا احتجنا ألكثر وبسبب الوحدة الوطنٌة الضرورٌة 

 .التً تم التوافك علٌها سنخترع المماعد البلزمة لهم، هذه المائمة هً

 

عضىا يف اجمللط  53األمحد: التىافق علِ أمساء 

 املزكشٍ

أعلن عضو اللجنة التنفٌذٌة لمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة  -وفا 2018-5-4المدس عاصمة فلسطٌن/ رام هللا  

ٌوم الجمعة، عزام األحمد، فً ختام أعمال الدورة الثالثة والعشرٌن للمجلس الوطنً الفلسطٌنً، فجر ال

 :عضوا من أعضاء المجلس الوطنً لبلنضمام إلى المجلس المركزي، وهم 35التوافك على 

دمحم حسٌن، عبد هللا واصف الكاهن، دمحم سعٌد صبلح، األب عبد هللا جولٌو، ٌوسف سبلمة، متري الراهب، 

خوري، دمحم مصطفى، نور اإلمام، علً معروف، علً الصالح، حنا غازي حنانٌنا، داوود الزٌر، رمزي 

منٌب المصري، طارق العماد، سامر خوري، مٌشٌل الصاٌغ، دمحم أبو رمضان، مأمون أبو شهبل، عمر 

الغول، كمال الشرافً، محسن أبو رمضان، عاطف أبو سٌف، أكرم هنٌة، رامً الحمد هللا، رٌاض المالكً، 

ور، عماد الخطٌب، عبل عوض، نبٌل الجعبري، نبٌل لسٌس، أحمد جمٌل عزم، اسحك سدر، رٌاض منص

 .فٌحاء عبد الهادي، عبد المادر فٌصل الحسٌنً، جورج جممان، عبد اإلله األتٌرة
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وأوضح أن جهدا كبٌرا لد بذل لتحمٌك التمثٌل فً هذه المائمة لكافة األطٌاف والموالع الجغرافٌة فً الداخل 

 .والخارج

 

 


