
 "الدورة الثالثون "دورة الخان األحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية
 

تشرين اول    29+ 28عقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته العادية الثالثين في مدينة رام هللا ) 
 .(، بحضور الرئيس محمود عباس2018

النصاب، حيث   استهل األخ سليم الزعنون "أبو األديب" رئيس المجلس الوطني الجلسة بالتثبت من
( عضوًا، ولم يتمكن عدد من األعضاء من الحضور بسبب  143( عضوًا من أصل )112حضر )

اعتقالهم أو منعهم من قبل سلطة االحتالل اإلسرائيلي وامتناع البعض األخر عن الحضور، وقد 
شعبنا    بدأت الجلسة بتالوة آيات من الذكر الحكيم وقراءة فاتحة الكتاب ترحمًا على أرواح شهداء

 .وعزف النشيد الوطني

وقد رحب األخ أبو األديب برئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس، ودعاه إللقاء كلمته أمام 
 .المجلس

 : وقد بدأ السيد الرئيس كلمته بالقول

إننا مقبلون على قرارات في غاية األهمية والصعوبة، والمرحلة التي نمر بها من أخطر المراحل 
 .بنا الفلسطيني، وإننا أمام مرحلة تاريخية فإما أن نكون أو ال نكون وسوف نكون التي عاشها شع

ودعا الرئيس أبناء شعبنا إلى التوحد خلف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد في 
كافة أماكن تواجده، وطالب بالتمسك بالوحدة والترفع عن الجراح، والوقوف جميعا في خندق واحد  

ع عن أحالمنا وآمالنا ولنعزز صمودنا ونتمسك بثوابتنا. وجدد الرئيس التأكيد على أن ال دولة  للدفا
في قطاع غزة وال دولة دون غزة، مشددًا على أن القدس الشرقية عاصمتنا ولن نقبل بمقولة "عاصمة  
  في القدس أو القدس عاصمة لدولتين" وأن فلسطين والقدس ليست للبيع أو المساومة. ونرفض

 .الدولة ذات الحدود المؤقتة

وأكد الرئيس رفضه لصفقة القرن، وأنه إذا مر وعد بلفور "فلن تمر صفقة القرن"، وليعلم العالم أنه  
الدولية الشرعية  أقرتها  التي  وثوابتنا  حقوقنا  عن  يتنازل  من  يولد  ولن  يولد   .لم 

يمكن المساومة على حقوقهم،    وشدد الرئيس على أن رواتب شهدائنا وأسرانا وجرحانا خط أحمر، وال
 .وأن االستيطان من الحجر األول غير شرعي وغير قانوني ومخالف للقانون الدولي

واختتم الرئيس بالقول لقد سبق واتخذنا القرارات في مجالسنا السابقة فيما يتعلق بأميركا، واالحتالل 
 .اإلسرائيلي وحركة حماس وآن األوان لتنفيذها كافة



ة االفتتاح أكد األخ سليم الزعنون "أبو األديب" رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وفي مستهل جلس
أنه يجب أن ال نسلم بسياسة األمر الواقع التي يحاول االحتالل اإلسرائيلي تكريسها، ويجب المضي  
ُقدمًا في تكريس المكانة القانونية لدولة فلسطين من خالل االنتقال التدريجي والمحسوب بوظائف  

لسلطة الوطنية وبكافة مؤسساتها إلى وظائف الدولة وتحديد موعد إلجراء انتخابات لرئيس دولة ا
 .فلسطين، وبرلمان الدولة

وشدد الزعنون على أنه ال سبيل لحماية ثوابتنا الوطنية وأهداف شعبنا سوى وحدتنا تحت مظلة 
ف، بل انتقلت لمرحلة م.ت.ف. وأشار الزعنون أن محاوالت فصل قطاع غزة عن الوطن لم تتوق

 .التنفيذ تحت ذرائع ومسميات واهية كالتهدئة واالحتياجات اإلنسانية

وجدد مطالبة حركة حماس بإنهاء انقسامها والتوقف عن السماح لآلخرين بالتدخل بالشأن الوطني  
طني الفلسطيني، والدخول في إطار الشرعية الفلسطينية، وأبدى االستعداد إلعادة تشكيل المجلس الو 

 .حسب االتفاقيات واألنظمة ذات الصلة

وشدد الزعنون على أن القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي لها أثمان غالية وتبعات كبيرة، 
المصير   تقرير  في  الوطنية  ثوابته  والدفاع عن  لشعبنا،  العليا  المصالح  منها حماية  الهدف  ألن 

القدس الشرقية إلى جانب حماية وحدتها الجغرافية  والعودة واستقالل الدولة الفلسطينية وعاصمتها  
 .السياسية، وإفشال محاولة فصل غزة وتكريس حكم ذاتي في الضفة الغربية

العام مساء   النقاش  انتهاء  بعد  المركزي  المجلس  أول    29وقد أصدر  البيان   2018تشرين 
 :التالي

 :أولا 

ذية بالتأكيد على استمرار الموقف من تثمين موقف سيادة الرئيس محمود عباس واللجنة التنفي *
رفض ما يسمى صفقة القرن، أو أي مسمى آخر ومواجهتها بكل السبل الممكنة وإحباطها، واعتبار  
اإلدارة األميركية شريكًا لحكومة االحتالل اإلسرائيلي، وجزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، 

اإلدارة األمريكية لحين تراجعها عن قراراتها    والتأكيد على استمرار قطع العالقات واالتصاالت مع
 .غير القانونية بشأن القدس والالجئين واالستيطان، والموقف من منظمة التحرير الفلسطينية

الدول   * وتضم  المتحدة  األمم  برعاية  الصالحيات  كامل  للسالم  دولي  لمؤتمر  بالدعوة  التمسك 
لدول وعلى أساس القانون الدولي وقرارات الخمس دائمة العضوية في مجلس األمن وغيرها من ا

إنهاء   يضمن  وبما  والدولية  العربية  األطراف  جميع  مع  وبالتنسيق  الصلة،  ذات  المتحدة  األمم 



االحتالل اإلسرائيلي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات العالقة من اجل تحقيق سالم شامل ودائم 
 .وعادل في المنطقة

في قمة بيروت العربية ورفض تغييرها بأي    2002لعربية كما أقرت عام  التمسك بمبادرة السالم ا *
شكل من األشكال ومطالبة جميع الدول العربية بوقف كافة أشكال التطبيع مع سلطة االحتالل  

 .)إسرائيل( لحين تنفيذ مبادرة السالم العربية بشكل كامل

األ* مجلس  أمام  طرحها  التي  عباس  محمود  الرئيس  برؤية  تاريخ  التمسك  في  الدولي  من 
القضية  2018/شباط/20 تصفية  مشاريع  ورفض  اإلسرائيلي  االحتالل  إنهاء  يضمن  وبما   ،

الفلسطينية وإنهاء المشروع الوطني الفلسطيني، ورفض الحلول االنتقالية بما في ذلك الدولة ذات  
غزة ودويلة  والقدس،  الغربية  الضفة  عن  غزة  قطاع  فصل  ومحاوالت  المؤقتة   .الحدود 

  
 ثانياا: تحديد العالقة مع سلطة الحتالل ) إسرائيل( 

يؤكد المجلس المركزي الفلسطيني أن عالقة شعبنا ودولته مع حكومة إسرائيل السلطة القائمة   *
باالحتالل، عالقة قائمة على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة تحت االحتالل وبين قوة االحتالل 

 .والعنصرية )إسرائيل(

د أن الهدف المباشر لشعبنا يتمثل بإنهاء االحتالل واستقالل دولة فلسطين بعاصمتها القدس ويؤك *
، وذلك تنفيذًا لقرارات المجالس الوطنية السابقة بما  1967الشرقية على حدود الرابع من حزيران  

ة العامة  ، وقرارات األمم المتحدة ذات الصلة بما فيها قرار الجمعي1988فيها إعالن االستقالل عام  
، والتمسك بضمان حق شعبنا في تقرير المصير والعودة استنادًا 11/2012/ 29( بتاريخ  67/ 19)

 .194للقرار األممي  

المجلس  * التزامات فإن  عليها من  ترتب  وما  الموقعة  لالتفاقات  إسرائيل  تنكر  ونظرًا الستمرار 
ة االنتقالية لم تعد قائمة، فانه يقرر المركزي الفلسطيني وتأكيدًا لقراره السابق باعتبار ان المرحل

إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة االحتالل 
)إسرائيل( وفي مقدمتها تعليق االعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 

بأشكاله كافة،  وعاصمته   1967الرابع من حزيران عام   التنسيق األمني  الشرقية ووقف  القدس  ا 
واالنفكاك االقتصادي على اعتبار أن المرحلة االنتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى  
أساس تحديد ركائز وخطوات عملية لالستمرار في عملية االنتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد  

 .استقالل الدولة ذات السيادة

 



 .ويخول المجلس المركزي السيد الرئيس واللجنة التنفيذية متابعة وضمان تنفيذ ذلك

 : ثالثَا: القدس وحماية المقدسات

اعتمد المجلس المركزي قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن القدس وبما   •
يشمل إصدار مرسوم رئاسي باعتماد التركيبة الجديدة للجنة الوطنية العليا للقدس، والتأكيد على  

توفير أنها خطوة في اتجاه توحيد المرجعيات للعمل الوطني الفلسطيني بأشكاله كافة في القدس، و 
 .اإلمكانيات إلنجاحها وإعادة تشكيل أمانة العاصمة، ومحاسبة مسربي العقارات 

المستوطنين   • لقطعان  الدائم  البطولي  وتصديهم  القدس  في  أهلنا  المجلس صمود  ويحيي 
 .ومحاوالتهم المستمرة القتحام الحرم القدسي الشريف وتغيير الواقع الديمغرافي في القدس

واستنكر المجلس المركزي جريمة سلطة االحتالل )إسرائيل( باالعتداء على بطركية األقباط   •
صمة دولة فلسطين المحتلة القدس واعتقال رجال الدين، إضافة إلى اقتحام مقر  األرثوذكس في عا 

 .محافظة القدس واعتقال وتهديد القيادات المقدسية

سودا،  :رابعاا  بن  فاتوا  الدولية  العامة  المدعية  عنه  أعلنت  الذي  الموقف  المركزي  المجلس  ثمن 
. وأدان المجلس المركزي جرائم الحرب باعتبار أن هدم قرية الخان األحمر ترقى إلى جريمة حرب 

المتواصلة من قبل سلطة االحتالل " إسرائيل " بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اإلعدامات 
المجتمع   ودعا  الجرائم،  من  وغيرها  األراضي  ومصادرة  العرقي  والتطهير  واالعتقاالت  الميدانية 

مة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق قضائي  الدولي إلى وجوب مساءلة ومحاسبة إسرائيل، ودعا المحك
 .مع المسؤولين اإلسرائيليين المسؤولين عن هذه الجرائم

أعاد المجلس المركزي تأكيده على وجوب قيام اللجنة التنفيذية بتنفيذ قرار المجلس الوطني   :خامساا 
فلسطين وم.ت.ف.   % في كافة مؤسسات دولة30حول المرأة وااللتزام بتمثيلها بما ال يقل عن نسبة  

 .عضوًا جديدًا من كفاءات نسويه في إطار هذا القرار  21وتنفيذ قراره باختيار  

دوائر  :سادساا  وتطوير  لتفعيل  عليا  لجنة  بتشكيل  التنفيذية  اللجنة  قرار  المركزي  المجلس  ثمن 
 .م.ت.ف، والحفاظ على استقالليتها

ألشقاء العرب لدعم وكالة غوث وتشغيل  ثمن المجلس المركزي جهود المجتمع الدولي وا :سابعاا 
الــ النهوض   (U.N.R.W.A)الالجئين  من  تتمكن  حتى  الالزمة  األموال  توفير  في  واالستمرار 

بمسؤولياتها كافة تجاه الالجئين الفلسطينيين إلى حين حل قضيتهم من كافة جوانبها. وثمن النجاح  
بما في ذلك عقد مؤتمر دولي في نيويورك    الذي حققه الرئيس والقيادة الفلسطينية في هذا المجال



على هامش اجتماعات الجمعية العامة لألمم المتحدة، حيث تم تقديم تبرعات    2018-9- 27يوم  
 .مليون دوالر فقط 60مليون دوالر ما قلص عجز الوكالة المالي إلى  118إضافية بقيمة 

 : إنهاء االنقسام والمصالحة الفلسطينية :ثامنا

المجلس • جميع    حمل  بتنفيذ  االلتزام  عدم  عن  الكاملة  المسؤولية  حماس  حركة  المركزي 
، والذي صادقت  2017/ 10/ 12االتفاقات التي تم التوقيع عليها وافشالها والتي كان آخرها اتفاق  

، ويؤكد التزامنا بتنفيذ هذه االتفاقات بشكل تام 2017/ 11/ 22عليه الفصائل الفلسطينية كافة في  
 .ة لألشقاء في مصربالرعاية الكريم

 
كما أكد المجلس رفضه الكامل للمشاريع المشبوهة الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن الضفة   •

 .الغربية بما فيها عاصمتنا األبدية القدس الشرقية، على اعتبار ذلك جزءا من صفقة القرن 

 

ية وطنية  وأعاد المجلس المركزي التأكيد على أن التهدئة مع االحتالل اإلسرائيلي مسؤول  •
في   تم  كما  الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل  باعتبارها  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 

وليس عماًل فصائليًا، وفقًا للمبادرة   2014المفاوضات غير المباشرة الفلسطينية اإلسرائيلية عام  
 .والرعاية المصرية لوقف العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة

 

لمركزي أن معالجة الوضع في قطاع غزة من مختلف جوانبه ينطلق من ويؤكد المجلس ا •
المعالجة السياسية بإنهاء االنقسام وتحقيق المصالحة الوطنية ورفض ما يطرح تحت مسمى مشاريع  
إنسانية وموانئ ومطارات خارج حدود دولة فلسطين، وذلك تكريسًا لتدمير المشروع الوطني وتصفية  

وا الفلسطينية،  ويحذر القضية  دون قطاع غزة،  دولة  دولة في قطاع غزة وال  أن ال  لتأكيد على 
المجلس المركزي أي طرف من التدخل إلضعاف الموقف الفلسطيني وتسهيل تمرير صفقة القرن  

 .وتوابعها

 

ثمن المجلس المركزي الخطوات التي قامت بها دولة فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس   :تاسعا
يمي والدولي، وخاصة ما قامت به في الجمعية العامة لألمم المتحدة، بعد على الصعيدين اإلقل

استخدام إدارة الرئيس ترمب )للفيتو( في مجلس األمن، ومجلس حقوق اإلنسان، وتقديم اإلحالة  
الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، حول جرائم الحرب المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في  



المح فلسطين  االستعماري  دولة  واالستيطان  غزة(،  وقطاع  الشرقية  القدس  فيها  بما  )الضفة  تلة 
اإلسرائيلي واألسرى والتطهير العرقي )قرية الخان األحمر( وما تقوم به اآلن في محكمة العدل  

 . الدولية، وتقديم شكوى رسمية إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري التابعة لألمم المتحدة

مركزي التهنئة للشعب الفلسطيني على اإلنجاز الكبير بانتخاب دولة فلسطين رئيسا  وقدم المجلس ال
الـ   برفع    77لمجموعة  المتحدة  لألمم  العامه  الجمعية  وعلى قرار  المتحدة،  األمم  في  الصين   +

الصالحيات القانونية لدولة فلسطين العضو )المراقب( للنجاح والنهوض بمسؤولياتها أثناء ترؤسها  
 .2019+ الصين بدًا من مطلع العام القادم 77الـ  لمجموعة

للشعب  :عاشرا الدولية  الحماية  قرارات  لتنفيذ  المبذولة  الجهود  استمرار  المركزي  المجلس  طالب 
الفلسطيني والحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في األمم المتحدة، واعتراف دول العالم 

وبعاصمتها القدس الشرقية، مثمنين قيام جمهورية    1967د  التي لم تعترف بدولة فلسطين على حدو 
كولومبيا باالعتراف بدولة فلسطين، وكذلك استمرار العمل للحيلولة دون قيام أي دولة باالعتراف  
بالقدس عاصمة لسلطة االحتالل )إسرائيل(، إضافة إلى مطالبة الدول التي قامت بهذه الخطوة 

ن الدولي وللشرعية الدولية.كما ثمن المجلس المركزي قرار جمهورية  بإلغاء قراراتها المخالفة للقانو 
البارغواي التراجع عن قرارها بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وثمن المجلس المركزي قرار  

 .حزب العمال البريطاني وحزب العمال االسترالي االعتراف بدولة فلسطين

برلمانه لمواقفه الداعمة للحقوق الفلسطينية، والتي كان وتوجه بالشكر والتقدير لالتحاد األوروبي و 
أخرها رفضه وقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، باالدعاء أن المناهج الدراسية الفلسطينية هي  

 .مناهج تحريضية، ورفع قيمة المساهمة في دعم وكالة غوث وتشغيل الالجئين )األونروا(

ل العربية بتفعيل قرارات القمة العربية التي عقدت في  طالب المجلس المركزي الدو  :حادي عشر
الذي يلزم الدول العربية بقطع جميع عالقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس    1980عمان  

 .عاصمة إلسرائيل وتنقل سفارتها اليها

ل :ثاني عشر التنفيذية  اللجنة  قدمتها  التي  العمل  إنفاذ خطة  إلى  المركزي  المجلس  منظمة  دعا 
التحرير الفلسطينية بخصوص الُمقاومة الشعبية بشكل شمولي، وبالتعاون مع لجنة المقاومة الشعبية  
بالمجلس الوطني وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان. ودعا المجلس المركزي كل القوى والفصائل  

يع دائرة االنخراط  والفعاليات الوطنية إلى وضع كل طاقاتها وثقلها الستنهاض المقاومة الشعبية وتوس
 .فيها لتمثيل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية واالجتماعية

وأكد المجلس المركزي على التمسك بحقنا في مقاومة االحتالل بكافة الوسائل وفقًا للقانون الدولي. 
دفها وثمن المجلس المركزي مسيرات العودة البطولية في قطاع غزة، مع ضرورة االلتزام بسلميتها وه



األساس بتظهير حق العودة، والصمود األسطوري في المجلس المحلي )الخان األحمر(، وباقي  
مواقع النضال المستمر ضد االستيطان االستعماري اإلسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة،  

ر  داعيا إلى استمرارها في كافة أرجاء دولة فلسطين المحتلة وخاصة في األماكن المهددة بالتطهي 
 .العرقي والهدم، لخدمة االستيطان االستعماري اإلسرائيلي وجدار الفصل العنصري 

المركزي على وجوب دعم وإسناد حركة مقاطعة إسرائيل  :ثالث عشر المجلس   (B.D.S) أكد 
وسحب االستثمارات منها ودعوة دول العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل، وخاصة على ضوء 

صري، الذي يستمر العمل على إسقاطه، مثمنين الوقفة البطولية ألبناء شعبنا  قانون )القومية( العن 
متحدين ضد هذا القانون العنصري، ويثمن    2018في القارات الخمس في مطلع شهر تشرين أول  

 .كذلك الموقف المشرف ألحرار العالم ضد هذا القانون العنصري 

االحتالل اإلسرائيلي    حرية في سجون يحيي المجلس المركزي نضال وصمود أسرى ال :رابع عشر
المحافل الدولية لحين   لمتابعة قضاياهم في كل  الوطنية والدولية  للمؤسسات  تأكيد دعوته  ويعيد 
للمحاكم اإلسرائيلية. مستنكرا في   للمعتقلين اإلداريين في مقاطعتهم  اإلفراج عنهم، وكذلك دعمه 

واعتق اإلداري  االعتقال  سياسة  استمرار  ذاته  واحتجاز  الوقت  الميدانية  واإلعدامات  لألطفال،  ال 
االبتزاز   المجلس  ورفض  المهد،  كنيسة  من  المبعدين  عودة  رفض  واستمرار  الشهداء،  جثامين 

فورس(، وقرار الحكومة االسرائيلية القتطاع مخصصات أسر الشهداء    -األميركي )قانون تايلور 
حة للقانون الدولي، بما في ذلك المادة  واألسرى والجرحى من المقاصة الفلسطينية في مخالفه فاض

، والتي تؤكد على وجوب دفع مخصصات  1949( من ميثاق جنيف الرابع لعام  98والمادة    81)
 وما يترتب من التزامات السر الشهداء واالسرى والجرحى وعائالتهم 

في  يتوجه المجلس المركزي بالتحية والتقدير لجماهير شعبنا في مخيمات اللجوء   :خامس عشر
الرئيس محمود عباس   قرار  ويثمن  العودة،  بحق  تمسكهم  يؤكدون  والذين  والمهجر  ولبنان  سوريا 
بالبدء بإعادة إعمار مخيم اليرموك ومقبرة شهداء الثورة الفلسطينية بالتنسيق مع األشقاء في سوريا 

 .ووكالة غوث وتشغيل الالجئين )األونروا( واالستمرار في إعمار مخيم نهر البارد 

والتعبير والنشر   :دس عشرسا الرأي  المركزي على االلتزام باحترام وصون حرية  المجلس  يؤكد 
والقانون   االستقالل  إعالن  كفلها  التي  المواطنين  حقوق  وسائر  والتظاهر  واالجتماع  واإلعالم، 
األساسي، انسجاما مع انضمام دولة فلسطين إلى االتفاقات التعاقدية المختلفة، وحماية استقالل  

 .لقضاء وسيادة القانون، ويدعو الجهات المعنية كافة االلتزام بذلكا



دعا المجلس المركزي اللجنة التنفيذية الستمرار جهودها في توحيد الجاليات الفلسطينية من خالل  
مؤتمرات توحيدية يتم عقدها النتخاب قيادات االتحاد وتحت إشراف دائرة المغتربين في منظمة  

 .التحرير الفلسطينية

يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية باستمرار العمل  :سابع عشر
إلزالة الخالفات بين فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وذلك لتأكيد شراكتها الوطنية في إطار 

 .منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها ومؤسساتها كافة وحل خالفاتها داخل هذه المؤسسات 

في إطار تفعيل المنظمات الشعبية قرر المجلس المركزي إعادة تشكيل وبناء المجلس   :ثامن عشر
المركزي األعلى للمنظمات الشعبية الفلسطينية وتوفير اإلمكانات لالتحادات الشعبية والنقابات للقيام  

 .ها ديمقراطيابمهامها الوطنية والمهنية في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطينية لتجديد هياكل

عشر قانون   :تاسع  على  الالزمة  التعديالت  بإجراء  الرئيس  السيد  قرار  المركزي  المجلس  يثمن 
 .الضمان االجتماعي بأثر رجعي

يحول المجلس المركزي االقتراح بتشكيل محكمة منظمة التحرير الفلسطينية إلى رئيس   :عشرون 
 .اإلجراءات القانونية الواجبة اإلتباع المجلس الوطني واللجنة القانونية في المجلس التخاذ 

يتولى السيد الرئيس محمود عباس وأعضاء اللجنة التنفيذية االستمرار في تنفيذ   :الواحد والعشرون 
قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي كافة، واتخاذ الخطوات العملية وفق األولويات المناسبة  

 .الوطنية العلياوبما يعزز صمود شعبنا ويحافظ على مصالحه 

 .يتولى السيد الرئيس أبو مازن تشكيل لجنة وطنية عليا لهذا الغرض  :الثاني والعشرون 

 


