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 اجملتمع طالب فيهتيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بيان صادر عن اللجنة التنف
 يف يجري ما جتاهوقاطع  حازم موقف باتخاذ ،الدولية الرباعية وخاصة الدويل،

   أربعين عن يزيد ما طوال ماحدث كل تفوق وأعمال انتهاكات من القدس
   االحتالل من عاماً 

        11/1/2010رام الله، 
  

  

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم، اجتماعا لها، يف رام الله، برئاسة السيد عقدت 
  .الرئيس حممود عباس

ودرس االجتماع التطورات األخيرة خاصة يف مدينة القدس، واستمرار أعمال التهويد ونهب 
دف تغيير طابع األرض وبناء جدار الفصل العنصري، وسحب هويات أبنائها، وسرقة البيوت به

القدس الشرقية عبر زرع املستوطنات يف جميع ارجائها، وكذلك بحث االجتماع االتصاالت 
  .اسيةالفلسطينية والعربية والدولية بصدد العملية السي

  :وتوصل االجتماع إىل مايلي
  

ع جتاه ما طامطالبة اجملتمع الدويل، وخاصة الرباعية الدولية باتخاذ موقف حازم وق - :أوال
يجري يف القدس من انتهاكات وأعمال تفوق كل ماحدث طوال مايزيد عن أربعين عاما من 

  .االحتالل
وكذلك العمل على عرض قضية الوضع يف القدس على جملس األمن الدولية، ودعوة اجملموعة 

العربية وجميع القوى الصديقة إىل التحضير اجلدي إلثارة هذا املوضوع اخلطير الذي يهدد املدينة 
  .العربية الفلسطينية ومستقبلها، وبالتايل يهدد مصير كل عملية السالم

ويؤكد االجتماع على أهمية تخصيص مؤتمر القمة العربي القادم يف اجلماهيرية الليبية الشقيقة 
لبث قضية إنقاذ القدس من خطط التهويد الشاملة واجلارية، وإحياء صندوق القدس ودعم 

كال بما يوفر مقومات الصمود البناءها يف وجه مشاريع التهجير مؤسسات املدينة بجميع األش
  .والتوسع االستيطاين وتغيير املعامل

ويدعو االجتماع جماهير شعبنا الباسل يف املدينة الصامدة، ويف جميع أرجاء الوطن إىل الثبات 
الشعبي على األرض وحماية مدينتها ووطنها ومقدساتها بكل الوسائل املشروعة، وعبر الكفاح 

السلمي، يف وجه عربدة املستوطنين ولوضع حد ألعمال اللصوصية ونهب البيوت وهدم املنازل، 
  .واالستيالء على األرض التي جتري بتخطيط ورعاية حكومة االحتالل وأجهزتها اخملتلفة
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كما يدعو االجتماع جميع شعوبنا العربية وقواها الفاعلة إىل تقديم أوسع دعم لصمود القدس 
  .ومؤسساتها الوطنية كافةنائها وأب

يؤكد االجتماع تقديره ملواقف الدول العربية الشقيقة، التي التقى الرئيس حممود عباس  -:ثانيا
أبو مازن خالل جولته األخيرة مع قادتها، والتي شملت مصر واململكة العربية السعودية واململكة 

يا الصديقة، بشأن دعمها جميعا للموقف األردنية الهاشمية والكويت وقطر، وكذلك مع قادة ترك
الفلسطيني جتاه أسس عملية السالم، ولوقف االستيطان الشامل والكامل يف القدس وجميع 

  .األراضي الفلسطينية كضرورة الزمة النطالق عملية السالم من جديد
ملساندة كما يقدر االجتماع اجلهود التي بذلتها مصر واألردن مباشرة عبر وفديهما إىل واشنطن 

احلقوق الفلسطينية وإلرساء العملية السياسية على أسس تضمن جناحها، بما يخدم قيام دولة 
، وتطبيق مبادرة السالم العربية ووضع حد 1967فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 

ملناورات حكومة إسرائيل، التي تريد اجلمع بين مفاوضات شكلية وغير جدية وبين مواصلة 
  .ستيطان وتهويد القدس وتغيير معاملهااال

ويؤكد االجتماع على تمسكه باملوقف الثابت واملتوازن الذي عبر عنه الرئيس أبو مازن يف جميع 
االتصاالت، والذي ينطلق منن احلرص على جناح العملية السياسية عند انطالقها من جديد، األمر 

ع األراضي الفلسطينية دون استثناء، وحتديد الذي يتطلب الوقف التام لالستيطان يف القدس وجمي
، واحلل العادل واملتفق عليه 1967الهدف النهائي لتلك العملية على أساس اإلقرار بحدود عام 

وتوفير جدول زمني ملزم إلنهاء املفاوضات  194لقضية الالجئين من شعبنا على أساس قرار 
  .ورقابة دولية فعالة على نتائجها

ىل اتخاذ للجنة الرباعية الدولية يف اجتماعها القادم، بعد يومين يف بروكسل إويدعو االجتماع ا
موقف واضح يحمي العملية السياسية من مناورات حكومة إسرائيل التي تسعى إىل مفاوضات 

فارغة من أي مضمون، أو أي التزامات واضحة مع استمرار يدها طليقة يف االستيطان داخل 
  .رها ألسس ومرجعية عملية السالمالقدس، وجميع أرجاء الضفة، ومواصلة تنك

التنفيذية احلملة الظاملة ضد مصر الشقيقة، ملا صاحبها من أعمال العربدة تدين اللجنة  -:ثالثا
التي قادت إىل استشهاد احد اجلنود املصريين، تلك احلملة التي تأتي بهدف حماية األنفاق، 

واستخدامها كوسائل للتهريب، وذلك على الرغم من اجلهود التي استمرت مصر يف بذلها لرفع 
صامد، وتوفير كل املستلزمات األساسية سواء عبر ضمان التنقل ألبناء احلصار عن قطاع غزة ال

غزة وإيصال املواد األساسية إىل القطاع رغم احلصار اإلسرائيلي، وللتخفيف من آثاره املدمرة 
  .على شعبنا

وترى اللجنة التنفيذية أن ما تتعرض له مصر من اتهامات كاذبة إنما يأتي يف سياق حملة 
يها قوى ودول ووسائل إعالم متحيزة ألغراض ال تمت بصلة إىل مصالح الشعب منظمة تشارك ف

  .الفلسطيني، خاصة يف قطاع غزة، وإنما بهدف اإلساءة إىل مصر ودورها القومي واإلقليمي
وتؤكد اللجنة التنفيذية أن احلرص على إنهاء احلصار، ال يكون عبر الدفاع عن األنفاق، وما تؤدي 
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تصادنا الوطني، ومن تراكم ثروات غير مشروعة لدى أمراء األنفاق من قادة إليه من تخريب الق
حماس، وإنما عبر الوصول إىل مصاحلة وطنية حقيقية والعمل املباشر مع مصر الشقيقة من اجل 

تطبيق اتفاق املعابر برعاية دولية مما يحمي مصالح شعبنا، ويوفر له الشروط احلياتية 
  .واإلنسانية املطلوبة

أصبح واضحا أمام شعبنا بأسره أن هناك خطين، خط الدفاع عن القدس وحقوقنا الوطنية  وقد
الذي تسير عليه القيادة الفلسطينية رغم كل الضغوط التي تتعرض لها، وخط الدفاع عن األنفاق 

  .اب لقمة عيش أبنائها ومعاناتهملضمان سيطرة حماس على يف غزة على حس
ية استمرار قيام حماس وبعض القوى التي تدور يف فلكها بالتهجم ترفض اللجنة التنفيذ - :رابعا

على القيادة الفلسطينية، وكذلك مواصلة حماوالتها البائسة إلقامة مرجعية بديلة ملنظمة التحرير 
  .الفلسطينية ومؤسساتها وقيادتها الشرعية

ته احملاوالت السابقة، وتؤكد اللجنة التنفيذية أن هذه احملاوالت ستلقى الفشل الذريع مثلما لقي
مة رغم أية مساندة إقليمية مل، تستهدف شق الصف الفلسطيني أو استخدام الورقة الفلسطينية خلد

  .مصالح تلك القوى اإلقليمية
تؤكد اللجنة التنفيذية على التمسك بالوثيقة املصرية كأساس للمصاحلة الوطنية  -:خامسا

ظر يف عدد هام من عناصرها املتكاملة، ومن الواضح ورفض كل احملاوالت الهادفة إىل اعداة الن
أن ما يسمي التعديالت التي تريدها حماس ليس لها أي هدف سوى تعطيل إجراء االنتخابات 

التشريعية والرئاسية عبر اقتراحات من نوع استبدال جلنة اإلشراف على االنتخابات كلجنة 
ماس وحلفائها أن تعطل عمل اللجنة من حمايدة ومستقلة بلجنة فصائلية، مما يتيح الفرصة حل

  .داخلها، وبالتايل تعطيل االنتخابات برمتها على أمد بعيد
إن حماس تسعى إىل استمرار فرض هيمنتها التي وصلت إليها عبر االنقالب الدموي على قطاع 
اول غزة، وحرمان املواطن الفلسطيني من حقه املطلق يف ممارسة االنتخابات وحتقيق الرقابة وتد

السلطة يف إطار ديمقراطي، وهو احلق الذي تريد حماس تعطيله وإلغائه خدمة ملصاحلها الفئوية، 
  .ح الدول اإلقليمية التي تدعمهاومصال
تدعو اللجنة التنفيذية إىل الوقف التام ألية أعمال تقوم بها مؤسسات دينية يمكن أن  -:سادسا

ئيلية، خاصة يف القدس، وإىل استجابة هذه تخدم املشاريع االستيطانية والتوسعية اإلسرا
املؤسسات لصوت أبنائها وأبناء شعبنا بأسره يف هذا الصدد، وستقوم اللجنة التنفيذية بمتابعة 

  .هذا الشأن اخلطير مباشرة مع اجلهات املعنية، وخاصة املرجعيات الدينية
 الشؤون الداخلية لبعض واتخذت اللجنة التنفيذية عددا من القرارات فيما يخص عدم التدخل يف

الدول العربية الشقيقة، بما فيها موقف بعض املنظمات الغير حكومية إزاء تونس الشقيقة التي 
  .وقفت دائما على جانب شعبنا وقيادته الشرعية ونضاله العادل

  .كما اتخذت اللجنة التنفيذية عددا من القرارات اإلدارية الداخلية الهامة



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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