الدورة الخامسة والعشرون دورة إنجاز استحقاق الدولة والوحدة
البيان الختامي:
عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الخامسة والعشرين (دورة إنجاز استحقاق الدولة والوحدة) ،برئاسة رئيس
المجلس الوطني (سليم الزعنون) ،وبحضور الرئيس محمود عباس في مدينة رام هللا يومي  27و 28من تموز
عضوا ،هم عدد أعضاء المجلس المركزي لهذه
. 2011وقد حضر االجتماع  81عضواً من أصل 116
ً
الدورة ،إلى جانب عدد من المراقبين.
وكان الزعنون ،رئيس المجلس ،قد عقد سلسلة اجتماعات تشاورية ألعضاء المجلس وفعاليات وطنية في عمان،
والخليل ،ونابلس ،ورام هللا؛ لتدارس األوضاع العامة والموضوعات المعروضة أمام المجلس المركزي؛ حيث
عرضت خالصات هذه االجتماعات على المجلس.
إسهاما في تفعيل المجلس الوطني الفلسطيني .وسوف يواصل رئيس
ويثمن المجلس هذه المبادرة باعتبارها
ً
المجلس جهوده لاللتقاء مع أعضاء المجلس في قطاع غزة وبقية التجمعات الفلسطينية في الخارج.
وقد أصدر المجلس في ختام أعماله البيان التالي:
أوال :الدعم الكامل لقرار القيادة (التوجه لألمم المتحدة لنيل االعتراف والعضوية لدولة فلسطين):
إن المجلس المركزي الفلسطيني وانطالًقا من الحق المطلق للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته
المستقلة ،أسوة بكل شعوب األرض وعلى أساس ق اررات الشرعية الدولية والعربية؛ وفي ظل هذا التأييد العالمي

الجارف لحق شعبنا في االستقالل والحرية؛ فإن المجلس المركزي يقرر تقديم الدعم الكامل للقيادة ،وتفويضها
لمواصلة خطة التحرك السياسي والدبلوماسي من أجل الذهاب إلى األمم المتحدة بما في ذلك مجلس األمن
والجمعية العامة في أيلول المقبل للحصول على االعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين بحدود الرابع من حزيران
عام 1967م والعضوية الكاملة في األمم المتحدة.
وان المجلس المركزي الفلسطيني ،وأمام هذا المنعطف التاريخي الحاسم في كفاحنا الوطني ،يتوجه إلى أشقائنا
وأصدقائنا والى كل محبي الحرية والعدالة في العالم ،لدعم وتأييد ومساندة هذا الحدث التاريخي إلنصاف الشعب
الفلسطيني وانهاء آخر احتالل في التاريخ.

ويؤكد المجلس المركزي تمسك شعبنا بالسالم العادل والدائم والشامل على أساس إنهاء االحتالل اإلسرائيلي
ألرضنا وتحقيق األمن واالستقرار لدول وشعوب الشرق األوسط.
ويؤكد المجلس المركزي أن اعتراف األمم المتحدة بدولة فلسطين وبعضويتها في الهيئة الدولية ،إنما يوفر
الشروط والظروف الموضوعية لمفاوضات جادة تحت الرعاية الدولية وعقد المؤتمر الدولي؛ وصوًال إلى تحقيق
حل الدولتين على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967م؛ تطبيًقا لق اررات الشرعية الدولية ذات الصلة،

بما فيها القرار .194

ثانيا :إنجاز المصالحة الوطنية في أقرب اآلجال:
يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتهنئة لشعبنا الفلسطيني على توقيع اتفاق المصالحة الوطنية برعاية مصر
ساطعا على أن االنقسام
هانا
دليال
الشقيقة في أيار الماضي؛ ويعتبر المجلس هذا االتفاق التاريخي ً
صارخا وبر ً
ً
ً
هو ظاهرة طارئة في حياة وتاريخ شعبنا وفي كفاحنا الوطني المديد من أجل تحرير أرضنا من االحتالل
واالستيطان اإلسرائيلي واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية (الشريف) وعلى أساس
حدود الرابع من حزيران .67
إن المجلس المركزي الفلسطيني يدعو كافة الفصائل والقوى الوطنية إلى مواصلة الحوار واللقاءات الوطنية على
كل المستويات في الداخل والخارج إلزالة كافة العقبات التي ال تزال تعترض تطبيق اتفاق المصالحة على أرض
الواقع ،وبما يحقق اآلمال التي يعقدها شعبنا على قيادته وقواه السياسية إلنهاء االنقسام الغريب عن شعبنا
وتاريخه.
كما يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني على ضرورة اإلسراع بالخطوات العملية من أجل عقد اجتماع اللجنة
العليا لتفعيل مؤسسات م .ت .ف واعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني وفق إعالن القاهرة عام 2005م،
اما باتفاق المصالحة.
التز ً
والمجلس المركزي ،وأمام هذا اإلنجاز التاريخي الوشيك على المستوى الدولي في أيلول القادم لالعتراف بدولة
فلسطين المستقلة وبعضويتها في األمم المتحدة ،فإن تحقيق المصالحة وانهاء ظاهرة االنقسام الشاذة والطارئة
هو الشرط الذي ال بد منه لترسيخ وتعزيز االعتراف العالمي بدولتنا الفلسطينية؛ بما يضع نهاية حاسمة لالحتالل
اإلسرائيلي الذي يستغل واقع االنقسام للتهرب من الشرعية الدولية وإلدامة احتالله واستيطانه لوطننا ولقدسنا

الشريف ،ويؤكد المجلس على تنقية األجواء والحرص على الحريات واطالق سراح جميع المعتقلين على خلفية
حزبية أو سياسية.
ثالثا :المقاومة الشعبية لالحتالل حق مشروع لشعبنا:
يتوجه المجلس المركزي الفلسطيني ،في هذه اللحظة التاريخية ،بالتحية إلى جماهير شعبنا الصامد والمرابط في
الوطن والشتات والمخيمات ،في غزة الباسلة وفي القدس الصامدة ،والى كل أهلنا في المدن والقرى والمخيمات
الذين بصمودهم التاريخي في وطنهم وأرضهم وقدسهم الشريف قد فرضوا على العالم وعلى العدو قبل الصديق
أن يعترف بحق هذا الشعب الذي تعرض لظلم تاريخي في الحرية واالستقالل وعودة الجئيه وفي إقامة دولته
الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وبفضل نضال شعبنا وصموده في وجه بطش االحتالل اإلسرائيلي؛ تقف قضيتنا العادلة اليوم على مشارف
إنجاز تاريخي الذي يجسده هذا االعتراف بدولتنا المستقلة من قبل  122دولة حتى اآلن ،والذي لم يحدث له
مثيل في التاريخ من قبل .إن هذا اإلنجاز التاريخي على المستوى الدولي البد أن يتعزز بوقفة تاريخية وشاملة
لشعبنا على األرض في مواجهة االحتالل واالستيطان وجدار الفصل العنصري والمحاوالت اإلسرائيلية المشؤومة
لتهويد القدس الشريف العاصمة األبدية لدولة فلسطين المستقلة.
أشكاال عديدة من النضال الوطني حتى انتزع اعتراف العالم واحترامه لنضالنا ولكفاحنا المديد.
لقد أبدع شعبنا
ً
وفي هذه اللحظة التاريخية فإن المقاومة الشعبية في مقاومة االحتالل واالستيطان هي الشكل النضالي الذي
أثبت جدارة في بلعين ،وبدرس ،ونعلين ،والنبي صالح ،والمعصرة ،والغور ،وفي بيت حانون؛ لقد حظي هذا
الشكل النضالي من المقاومة الشعبية السلمية بدعم وتضامن من قوى السالم في إسرائيل ومن أرجاء العالم
قاطبة .وان المجلس المركزي ،وهو يؤكد على هذا الشكل النضالي الشعبي والسلمي ،فإنه يدعو قوى الرأي
العام في إسرائيل وفي العالم لنصرة شعبنا ودعم مقاومته الشعبية السلمية ومعاقبة إسرائيل على قمعها وعنفها
ضد المقاومة الشعبية.
ويؤكد المجلس المركزي على دعوة اللجنة التنفيذية وكافة الفصائل والقوى ومنظمات المجتمع المدني لوضع
الخطط واآلليات في كافة األماكن والمواقع لتعبئة جماهير شعبنا وقطاعاته المختلفة في إطار المقاومة الشعبية
في مواجهة قطعان المستوطنين ،وايصال رسالة إلى العالم بأن شعبنا الفلسطيني مصمم على حماية أرضه
وانتزاع استقالله وحريته.

ويؤكد المجلس المركزي أن المقاومة الشعبية حق مشروع لشعبنا في مواجهة االحتالل واالستيطان ألرضنا.
رابعا :المجلس المركزي يدعو األشقاء العرب لتقديم الدعم لشعبنا:
إن المجلس المركزي ،وأمام الحصار والقمع واالحتالل اإلسرائيلي وتدمير مقومات حياة شعبنا واقتصاده الوطني
وحالة الحصار الظالم على قطاع غزة -يدعو األمة العربية الشقيقة ،دوالً وشعوباً ،إلى اإلسراع في تقديم العون

المادي والمالي لشعبنا ولسلطتنا الوطنية؛ وقد صمد شعبنا على مدى تاريخ كفاحه الطويل بفضل الدعم واإلسناد

من أمتنا العربية؛ واآلن فإن شعبنا أحوج ما يكون لهذا الدعم في هذه اللحظة التاريخية؛ فشعبنا يقف على أبواب
تحقيق االعتراف الدولي والعضوية الكاملة في الهيئة الدولية.
شعوبا ودوالً الشقيقة للتحرك الفوري إلزالة هذه الضائقة المالية التي
إن المجلس المركزي يهيب بأمتنا العربية
ً
يمر بها شعبنا وسلطتنا الوطنية .والمجلس المركزي على ثقة بان أشقاءنا لن يترددوا في إنهاء هذه الضائقة
ليواصل شعبنا صموده وكفاحه بدعم أشقائه ،وصوالً إلى انتزاع أرضه من االحتالل اإلسرائيلي واقامة دولته
المستقلة.
خامسا :القدس الشرقية عاصمة دولتنا األبدية:
يؤكد المجلس المركزي أن القدس الشرقية( الشريف) هي جزء ال يتج أز من األرض الفلسطينية التي احتلت في
حزيران  ،67وينطبق قرار مجلس األمن  242على القدس ،كما ينطبق على سائر األراضي الفلسطينية والعربية
المحتلة .وعلى هذا األساس فإن المجلس المركزي يعتبر ق اررات إسرائيل بضم القدس ق اررات الغية ،وباطلة،
وال قيمة لها؛ ويؤكد المجلس أن األمم المتحدة ومجلس األمن قد أدانا في عديد الق اررات الضم واالستيطان
والتهويد؛ وكذلك محكمة العدل الدولية التي اعتبرت القدس جزًءا ال يتج أز من األرض الفلسطينية المحتلة،
واعتبرت االستيطان والجدار باطالً وغير مشروع ويجب إزالته.
وفي هذا المجال ،يؤكد المجلس المركزي أن القدس هي الطريق إلى السالم واألمن واالستقرار في الشرق
بعيدا عن االحتالل واالستيطان.
األوسط ،وال سالم وال أمن بدون عودة القدس ومقدساتها المسيحية واإلسالميةً ،
ويؤكد المجلس المركزي على الموقف الوطني لشهيدنا الخالد ياسر عرفات ' بأنه ليس فينا وليس منا من يفرط
بذرة تراب من أرض القدس' ،ويطلب المجلس المركزي من اللجنة التنفيذية العمل إليالء موضوع القدس األولوية
في عملها ومتابعة قضاياها وتوحيد مرجعيات العمل من أجلها ،وتوفير الدعم الالزم لصمود أهلها ومؤسساتهم

ودعم المشاريع االقتصادية والثقافية التي تعزز صمودهم واعتماد آليات العمل الالزمة لذلك كله ،وتقديم تقارير
دورية للمجلس المركزي عما يتحقق في هذا المجال.
سادسا :المجلس المركزي يقدم تعازيه للمغرب الشقيق وللنرويج الصديقة:
يتقدم المجلس المركزي بأحر التعازي لجاللة الملك محمد السادس وللشعب المغربي الشقيق بضحايا سقوط
وجنديا من أبناء الشعب المغربي ،كما يتقدم المجلس المركزي بتعازيه
الطائرة التي أودت بحياة  80ضابطاً
ً
وشعبا على هذه المأساة التي أودت بحياة العديد من شبابه نتيجة عمل إرهابي؛ ويعبر
الحارة للنرويج حكومة
ً

المجلس المركزي عن إدانته واستنكاره لهذا العمل اإلرهابي اليميني المتطرف.
سابعا :التحية ألسرانا الصامدين في سجون االحتالل ومعتقالته:

يتوجه المجلس المركزي بالتحية لكل أسرانا البواسل الصامدين في سجون االحتالل ومعتقالته؛ ويدين المجلس
الق اررات واإلجراءات العنصرية التي اتخذتها حكومة إسرائيل ضد األسرى والمعتقلين ،ويؤكد أن قضية األسرى
كانت وستبقى القضية األساس في عملنا وتحركنا في كافة المجاالت المحلية والدولية.
ويدعو المجلس السفراء والممثلين الفلسطينيين في الخارج إلى التحرك من أجل قضية األسرى في أوساط الرأي
العام العالمي ،ولجان حقوق اإلنسان ومنظمات المجتمع المدني على مستوى العالم؛ لفضح الممارسات
اإلسرائيلية ،وتقريب ساعة الحرية ألبطال الحرية من أبناء شعبنا.
ثامنا :المجلس يدين منع أعضاء المجلس من المشاركة في االجتماع:
يؤكد المجلس المركزي إدانته لقيام سلطات االحتالل بمنع عدد من أعضاء المجلس ،بمن فيهم نائب رئيس
المجلس (تيسير قبعة) من الوصول إلى رام هللا والمشاركة في اجتماعات المجلس.
عاش الكفاح الوطني في سبيل الحرية واالستقالل والعودة.عاش التضامن العالمي مع شعبنا في مقاومته السلمية ضد االحتالل واالستيطان.عاشت وحدتنا الوطنية الراسخة.-التحية لكل دول وشعوب العالم التي تقف مع شعبنا وعدالة قضيته.

