
 2017اجتماعات وبيانات صادرة عن القيادة الفلسطينية، 

 2017أيلول  25اجتماع القيادة الفلسطينية 
 

ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم اإلثنين، اجتماًعا موسًعا للقيادة الفلسطينية، في مقر 
 .الرئاسة بمدينة رام هللا

 

لحركة "فتح" والتنفيذية لمنظمة التحرير؛ ورئيس الوزراء )رامي وحضر االجتماع، أعضاء اللجنتين، المركزية 
الحمد هللا(؛ والمحافظون؛ وعدد من الوزراء والمستشارين والشخصيات االعتبارية، وقادة األجهزة األمنية، وبعض 

 .أمناء سر األقاليم

 

للجمعية  72ج الدورة الـوقال الرئيس، في كلمته بمستهل االجتماع: إن االجتماع سيبحث موضوعين هما: نتائ
 .العامة لألمم المتحدة، والمصالحة الوطنية

 

وأضاف سيادته: "إن اليوم هو الثالث الذي نعقد فيه هذه االجتماعات؛ فكان االجتماع األول للجنة المركزية؛ 
عين: والثاني للجنة التنفيذية؛ واليوم هو اجتماع موسع لكل القيادات الفلسطينية، من أجل أن نبحث موضو 

لألمم المتحدة، واللقاءات التي تمت هناك والتعقيبات وغيرها؛ ثم متابعة ما طرحناه ألنه  72األول هو الدورة الـ
من المهم جًدا أن ال نقول كلمة ونمشي؛ وإنما هناك قضايا تحتاج إلى متابعة، وإن شاء هللا سنتابع كل كلمة 

 ."األمور قيلت، وكل مشروع قدمناه في هذه الدورة حتى تستمر

 

وتابع: "من أبرز المشاريع التي سنقدمها هو مشروع العضوية الكاملة في األمم المتحدة؛ وكما تعلمون في عام 
قدمنا هذا الطلب ورفض ألسباب؛ وإن شاء هللا تكون هذه األسباب قد زالت، ألنه يهمنا جًدا أن نكون  2011

الدولية وغيرها من المشاريع التي نريد أن نحققها من خًلل  عضًوا كامًًل في األمم المتحدة، إضافة إلى الحماية
 ."المؤسسة الدولية



 

وبين سيادته أن الموضوع الثاني الذي سيتم بحثه هو المصالحة، قائًل: "تعلمون أن حركة حماس قررت أن 
مكين حكومة تلغي حكومتها التي تسميها "لجنة العمل"، هي اسمها "لجنة عمل" لكنها حكومة؛ كما وافقت على ت

الوفاق الوطني من القيام بأعمالها في قطاع غزة، أسوة بما تقوم به في الضفة الغربية؛ والنقطة الثالثة هي 
الذهاب إلى انتخابات تشريعية ورئاسية وهذا أمر من الضرورات القصوى؛ ألننا بلد ديمقراطي، ونريد أن نستعيد 

 ."ن يتم هذابأيدينا االنتخابات الديمقراطية؛ ونرجو هللا أ

 

وأضاف الرئيس: "هذه النقاط الثًلث وافقت عليها حركة حماس، لذلك سنعرض على القيادات كلها هذا الموضوع 
من أجل أن تذهب الحكومة إلى هناك لنرى كيف يمكن أن تتمكن هذه الحكومة من القيام بمهامها، وسنرى بعد 

 ."ذلك ماذا يمكن أن يحصل، وشكرا جزيًل لكم

 

 2017تموز  21لقيادة الفلسطينية  اجتماع ا

 

أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس عن تجميد االتصاالت مع دولة االحتًلل، وعلى كافة المستويات، 
لحين التزام إسرائيل بإلغاء اإلجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة، ومدينة القدس والمسجد 

ع التاريخي والقانوني للمسجد األقصى؛ "مع رفضنا لما يسمى األقصى خاصة؛ من أجل الحفاظ على الوض
البوابات اإللكترونية؛ كونها إجراءات سياسية مغلفة بغًلف أمني وهمي، تهدف إلى فرض السيطرة على المسجد 
األقصى، والتهرب من عملية السًلم واستحقاقاتها، وحرف الصراع من سياسي إلى ديني، وتقسيم المسجد 

 ."ًا ومكانياً األقصى زماني

 

كما أعلن سيادته، في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية حول ما يتعرض له المسجد األقصى والقدس، الذي عقد 
مليون دوالر أميركي جديد لتعزيز  25مساء اليوم الجمعة في مقر الرئاسة بمدينة رام هللا، عن تخصيص مبلغ 

 .وتجارصمود أهلنا في مدينة القدس من مواطنين ومؤسسات 

 



 .واعتبر الرئيس أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات

 

ودعا إلى عقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني لوضع التصورات الًلزمة والخطط لحماية مشروعنا الوطني، 
ي الفلسطيني إلى اإلسراع وحماية حقنا في تقرير المصير والدولة؛ كما دعا اللجنة التحضيرية للمجلس الوطن

في استكمال كامل إجراءاته من أجل عقد جلسة للمجلس لحماية منظمة التحرير الفلسطينية )الممثل الشرعي 
 .والوحيد لشعبنا(، وتعزيز دورها وتفعيل مؤسساتها

 
االرتقاء ووجه الرئيس نداًء باسم األقصى والقدس، إلى جميع القوى والفصائل، وخاصة حركة "حماس"، من أجل 
 .فوق خًلفاتنا، وتغليب الشأن الوطني على الفصائلي، والعمل على وحدة شعبنا، وإنهاء آالمه وعذاباته

 

وطالب الجميع بوقف المناكفات اإلعًلمية وتوحيد البوصلة نحو القدس واألقصى؛ كما طالب حركة "حماس" 
لوفاق الوطني من أداء مهامها، والذهاب إلى باالستجابة لنداء األقصى بحل اللجنة اإلدارية، وتمكين حكومة ا

 .انتخابات وطنية شاملة

 

وفيما يلي بيان فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية حول ما يتعرض 
 :له المسجد األقصى والقدس

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 إلى المسجد األقصى الذي باركنا حوله". صدق هللا العظيم سبحان الذي أسرى بعبده ليًًل من المسجد الحرام "

 

 :على ضوء النقاش الهام الذي أجرته القيادة الفلسطينية فإننا

 



أواًل:  نتوجه بتحية إجًلل وإكبار ألهلنا المرابطين في القدس، على وقفتهم البطلة والشجاعة لحماية المسجد 
 .األقصى

 

ونساًء وشيوخًا وشبابًا ورجال الدين، وأبناء شعبنا من المسيحيين والمسلمين،  وأشد على السواعد المقدسية رجاالً 
الذين صلوا جنبًا إلى جنب أمام بوابات األقصى، وفي باب األسباط وغيره من أبواب وحارات البلدة القديمة في 

 .القدس

 

شفاء الجرحى، وأطالب باإلفراج ونترحم على أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعاً عن دينهم وعرضهم؛ وأدعو هللا ل
 .عن جميع المعتقلين

 

كما أحيي وقفة أهلنا في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي مخيمات اللجوء والشتات، وأهلنا في الداخل، على 
رفعهم صوت "هللا أكبر" تجاوبًا مع نداء رجال الدين وكل أهلنا، بأن يبقى اسم هللا وفلسطين عاليًا رغم إجراءات 

 .ًللاالحت

 

ثانيًا:  أقول: إن مدينة القدس الشرقية هي العاصمة األبدية لشعبنا ولدولتنا؛ ولنا السيادة عليها وعلى مقدساتها؛ 
، على 1967وسنبقى نحميها ونعمل من أجل تحريرها من نير االحتًلل هي وبقية أرضنا التي احتلت عام 

وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران  طريق االستقًلل الناجز والسيادة الكاملة لدولة فلسطين
1967. 

 

 .وعليه؛ فإننا نرفض كل إجراءات االحتًلل الرامية لتهويد األقصى ومدينة القدس الشريف

 

أجريت العديد من االتصاالت مع إخواني: جًللة الملك عبد هللا الثاني، وخادم الحرمين الشريفين،  ثالثًا:  لقد
وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجًللة الملك محمد السادس، وأمين عام منظمة التعاون اإلسًلمي، وأمين 



لسطيني غير القابلة للتصرف، من عام الجامعة العربية، ولجنة فلسطين في األمم المتحدة لحقوق الشعب الف
 .أجل وضعهم في صورة ما يجري في القدس، ومطالبتهم بتحمل مسؤولياتهم

 

 :وعلى ضوء ما تقدم؛ فإنني وباسم القيادة الفلسطينية أعلن

 

تجميد االتصاالت مع دولة االحتًلل، وعلى كافة المستويات لحين التزام إسرائيل بإلغاء اإلجراءات التي  -1
ها ضد شعبنا الفلسطيني عامة ومدينة القدس والمسجد األقصى خاصة؛ والحفاظ على الوضع التاريخي تقوم ب

 .والقانوني للمسجد األقصى

 

مع رفضنا لما يسمى البوابات اإللكترونية؛ كونها إجراءات سياسية مغلفة بغًلف أمني وهمي، تهدف إلى فرض 
سًلم واستحقاقاتها، وحرف الصراع من سياسي إلى ديني، السيطرة على المسجد األقصى والتهرب من عملية ال

 .وتقسيم المسجد األقصى زمانيًا ومكانياً 

 

االستمرار في تقديم كل ما هو ممكن لتعزيز صمود أهلنا في مدينة القدس من مواطنين ومؤسسات وتجار  -2
لهذا الغرض؛ وأدعو رجال  مليون دوالر جديدة 25وغيرهم عبر اللجنة العليا للقدس؛ وأعلن عن تخصيص مبلغ 

األعمال الفلسطينيين، وغيرهم من المؤسسات الوطنية، وكذلك الصناديق العربية واإلسًلمية، ذات العًلقة 
بالقدس لتوحيد جهدها نحو هذا الهدف؛ كما أدعو جميع العاملين في المؤسسات الحكومية والعامة والخاصة 

 .للتبرع بأجر يوم عمل من أجل القدس

 

ه نداًء باسم األقصى والقدس إلى جميع القوى والفصائل، وخاصة حركة حماس من أجل االرتقاء فوق أوج -3
خًلفاتنا وتغليب الشأن الوطني على الفصائلي، والعمل على وحدة شعبنا، وإنهاء آالمه وعذاباته، ورسم صورة 

في العالم؛ وأطلب من الجميع وقف  مشرقة عن قضيتنا في ذهن أطفالنا، وأهلنا، وأشقائنا، وأصدقائنا، ومؤيدينا
المناكفات اإلعًلمية، وتوحيد البوصلة نحو القدس واألقصى والدفاع عن مقدساتنا ومشروعنا الوطني؛ وأطالب 



حركة حماس باالستجابة لنداء األقصى بحل اللجنة اإلدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من أداء مهامها، 
 .ملةوالذهاب إلى انتخابات وطنية شا

 

إن وحدتنا الوطنية عماد قوتنا، ومن أجل تعزيز صمود أهلنا في القدس وفي بقية األراضي الفلسطينية ومواجهة 
التحديات اإلنسانية والسياسية التي تواجهنا اليوم وغدًا، وتوحيد األرض والمؤسسات السياسية واالجتماعية 

، وعاصمتها 1967حتًلل، وإقامة دولتنا على حدود واالقتصادية نحو مشروعنا الوطني المتمثل في إنهاء اال
 .القدس الشرقية، وحل قضية الًلجئين استنادًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة

 

إنني أدعو لعقد جلسة للمجلس المركزي الفلسطيني لوضع التصورات الًلزمة والخطط لحماية مشروعنا  -4
 .لةالوطني، وحماية حقنا في تقرير المصير والدو 

 

أدعو اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني إلى اإلسراع في استكمال كامل إجراءاته من أجل عقد  -5
 .جلسة للمجلس لحماية "م.ت.ف" )الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا( وتعزيز دورها وتفعيل مؤسساتها

 

 .وأرضنا وشعبنا إلى حين إنهاء االحتًلل وفي الختام، أطالب األمم المتحدة أن توفر الحماية الدولية لمقدساتنا

 

 .أنني اعتبر أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل المستجدات

 

نترحم باسمكم على شهداء األقصى الذين سقطوا اليوم، وجميع شهدائنا؛ وقد أوعزت لمعالجة الجرحى؛ وأطالب 
الذين اعتقلوا فقط ألنهم أرادوا الصًلة في أقصانا وبدون بوابات إلكترونية مدججة  باإلفراج عن المعتقلين البواسل

 .ببنادق االحتًلل

 

 عاشت فلسطين، عاشت القدس الشريف عاصمة لدولتنا الفلسطينية



 

 وهللا معنا، وهو ولينا

 

 والنصر لألقصى والقدس وفلسطين وشعبنا البطل


