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وأضاف عريقات: “إذا مل توافق اإلدارة األمريكية عىل هذا الخيار، فإن لجنة ُمتابعة ُمبادرة السالم 
العضوية يف مجلس األمن، وباقي األعضاء سوف  الدول دامئة  التشاور والتنسيق مع  العربية، وبعد 
تهيئ لقيام فلسطني —التي تحظى بوضع املراقب— بتقديم طلب عضوية كاملة لدولة فلسطني عىل 
حدود 1967 وعاصمتها القدس الرشقية إىل مجلس األمن ويف حالة قبول الطلب، ُيصدر مجلس األمن 
قراراً بقبول دولة فلسطني عضواً كامالً، ويطلب من جميع الدول األعضاء االعرتاف بدولة فلسطني”.

أعضائه  بني  لخالفات  تحمل مسؤولياته  األمن يف  قائالً: “يف حال فشل مجلس  عريقات  وأردف 
وبعد  العربية،  السالم  ُمبادرة  ُمتابعة  لجنة  من  ستطلب  الفلسطينية  القيادة  فإن  العضوية،  دامئي 
عدم  ودول  واآلسيوية،  اإلفريقية،  واملجموعات  والصني،  وروسيا  األورويب  االتحاد  دول  مع  التشاور 

االنحياز وغريها الطلب من الجمعية العامة االجتامع تحت مظلة االتحاد من أجل السالم”.

وثيقة رقم 110:

البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح حول اتفاق املصالحة الوطنية110 

11 أيار/ مايو 2011

“دورة  السادسة  العادية  دورته  فتح،  الفلسطيني  الوطني  التحرير  لحركة  الثوري  املجلس  عقد 
الوحدة والعودة والدولة” يف مقر الرئاسة مبدينة رام الله ما بني 2011/05/9 إىل 2011/05/11، وقد 
افتتح أمني رس املجلس اجتامعات الدورة، بحضور ومشاركة رئيس الحركة األخ الرئيس محمود عباس، 

وأعضاء اللجنة املركزية.

وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة إجالل وإكبار وقراءة الفاتحة، 
وثوراتها  العربية  األمة  وشهداء  املجيدة  وانتفاضاته  وثوراته  الفلسطيني  شعبنا  شهداء  روح  عىل 
مري–خميس  جوليانو  ونضاالته  الفلسطيني  الشعب  مع  املتضامنيني  الشهيدين  ومتجيد  املتعاقبة، 
وفيتوريو أريغوين، والتحية املقرونة بالعهد لألرسى الفلسطينيني يف سجون االحتالل اإلرسائييل بأنهم 
عىل رأس أولويات الحركة فهم مناضلوها وأرسى الحرية، والتحية املجيدة لجرحانا البواسل، والرتحيب 
باملصالحة الوطنية الفلسطينية مع تحية اعتزاز لكل من أسهم يف إنجاحها، وبعد التأكد من النصاب 

القانوين لالجتامع تم إقرار جدول األعامل.

أمام  شامالً  خطاباً  الحركة،  رئيس  فلسطني،  دولة  رئيس  عباس،  محمود  الرئيس  األخ  ألقى  وقد 
والتطورات  الفلسطيني  الوطني  الوفاق  اتفاق  حقيقة  يف  املجلس  وضع  حيث  الثوري،  املجلس 
لتحقيق  قوته  مكامن  وتعزيز  شعبنا  وحدة  ألجل  يؤديها،  التي  الدبلوماسية  والتحركات  السياسية 

أهدافه الوطنية.

 وتحدث األخ الرئيس بأهمية االتفاق الوطني الفلسطيني بعد توقيع كافة الفصائل عليه، بجهد 
الدول  جامعة  عب  عريب  ودعم  ومبشاركة  مبارشة،  االنقالب  عقب  بدأ  مرص  الشقيقة  قادته  عريب 
عىل  واجبة  الفلسطيني  الوطني  والوفاق  الفلسطينية  املصالحة  أن  الصدد  هذا  يف  وأكد  العربية، 
واالستقالل  الحرية  يف  واملتمثلة  الثابته  تجسيد حقوقهم  نحو  استعادة وحدتهم  لغاية  الفلسطينيني 
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بإنهاء االحتالل اإلرسائييل الواقع عىل األرض الفلسطينية منذ عام 1967، وتجسيد حق العودة وفق 
القرار 194، وتحرير األرسى.

وأضاف أن الحكومة القادمة حكومة مستقلني وطنيني سيتم التوافق عليها قريبًا وستعمل إلعادة 
إعامر قطاع غزة وتهيئة األجواء الوطنية إلجراء االنتخابات، مؤكداً أننا لن نخضع ألي ابتزازات سياسية 

مقابل احتياجاتنا املالية وأدان حجز سلطات االحتالل لالستحقاقات املالية والرضيبية.

عن صغائر  الرتفع  إىل  املختلفة  الفلسطينية  والفصائل  فتح  قيادة حركة  الرئيس  األخ  وجه  وقد 
األمور والقضايا الخالفية التفصيلية يف العمل الوطني الفلسطيني ألجل تحقيق أهداف شعبنا الوطنية 

والبقاء يف مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني الجسيمة عب مسرية نضاله الطويلة.

وقد طلب األخ الرئيس املجلس الثوري بالعمل عىل التهيؤ لالنتخابات العامة القادمة، ووضع آلية 
الختيار مرشحي الحركة ومرشحها للرئاسة.

بخصوص  قرار  الستصدار  املتحدة  لألمم  سيذهب  أنه  الرئيس  األخ  أشار  السيايس  املوضوع  ويف 
إال  ذلك  دون  يحول  ولن  والعودة،  واالستقالل  الحرية  يف  شعبنا  وحق  الفلسطينية  الدولة  حدود 
شعبنا  حقوق  املفاوضات  تنجز  وأن  والفلسطينية،  الدولية  الرشوط  وفق  املفاوضات  استئناف 
لخطة واملخالفة  الدويل  للقانون  املخالفة  األحادية  اإلجراءات  أن  الفتاً  سبتمب،  قبل  االحتالل   بإنهاء 

خارطة الطريق هي إجراءات حكومة االحتالل فقط.

يف نهاية مداوالت املجلس وعقب نقاشاته املعمقة وتوصيات األعضاء، أقر املجلس الثوري ما ييل:

كل  يف  عباس  محمود  الرئيس  به  يقوم  الذي  الدور  الثوري  املجلس  يثمن  السيايس:  الشأن   –1
جوالته واجتامعاته واتصاالته مع دول العامل، لتعزيز دائرة التضامن واإلسناد مع الشعب الفلسطيني 
خصوصاً االعرتافات املتوالية بالدولة الفلسطينية عىل حدود 1967، وتحضرياً لالستحقاق الفلسطيني 
الفلسطينية  بالدولة  الدويل  االعرتاف  تجسيد  إىل  والهادف  القادم  سبتمب  يف  الدويل  املجتمع  عىل 

املستقلة عىل حدود عام 1967.

وإذ يحيي املجلس الثوري كافة الدول الصديقة التي اعرتفت بدولتنا املستقلة وحقوقه السياسية 
املجلس  فإن  الفلسطيني،  الدبلومايس  التمثيل  مستوى  رفعت  التي  والدول  اعرتافها  جددت  والتي 
يساند القيادة ويدعوها ملواصلة العمل والجهد الحثيث يف كافة املستويات الدبلوماسية والقانونية، 
وهنا يدعو املجلس الثوري القيادة الفلسطينية بتحضري كافة املستلزمات لغاية التوجه لألمم املتحدة 

طلباً ملوقفها حول حدود دولة فلسطني وفق قرارات الرشعية الدولية.

بوقفتها  املتحدة،  األمم  يف  العاملة  مجموعتها  وخصوصاً  العربية  الدول  دور  املجلس  ويثمن 
التي  الدول األربعة عرش  الدولية وتحديداً مجلس األمن، كام يحيي موقف  األصيلة يف كل املحافل 

أيدت مرشوع القرار العريب الذي يجرم االستيطان ويدينه، مندداً بالفيتو األمرييك.

يختص  فيام  الشجاعة  املواقف  عىل  الثبات  عىل  يشدد  الثوري،  املجلس  فإن  أخرى  جهة  ومن 
السالم  عملية  ومبادئ  الدويل  والقانون  الدولية  لإلرادة  االحتالل  ينصاع  حتى  املتوقفة  باملفاوضات 
الفلسطينية وتهجري لألفراد والجامعات ووقف  ووقف كل اإلجراءات األحادية من مصادرة لألرايض 

االستيطان ويف املقدمة القدس، وكل االنتهاكات املتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
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املمكنة  األماكن  كل  يف  الشعبية  املقاومة  تصعيد  أهمية  عىل  تأكيده  الثوري  املجلس  ويجدد 
وخصوصاً القدس وأحيائها يف سلوان والعيسوية والشيخ جراح ومحيط األقىص الرشيف، كام يف بلعني 
ونعلني واملعرصة والنبي صالح وبيت أمر وأم سلمونة واملواقع األخرى املناضلة، كام حيا أهايل قرى 
اللطرون الثالث، ويشيد باملبادرة النضالية ألهايل لفتا املهجرين عىل أرضهم وبيوتهم املهددة بالهدم، 

والطلب بإثارتها يف كل املستويات الدولية ومنها اليونسكو.

2– الشأن الوطني “املصالحة”: يرحب املجلس الثوري بتوقيع وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني 
ويثمن عالياً كل الجهود التي أسهمت يف إنجازها ويف املقدمة الشقيقة مرص التي جهدت منذ سنوات 
إلنهاء االنقسام واستعادة الشعب الفلسطيني لوحدته وكل الدول العربية عب جامعة الدول العربية 
ويف املقدمة اململكة العربية السعودية التي احتضنت اتفاق مكة ووفرت سبل نجاح اتفاق القاهرة.

وهنا فإن املجلس الثوري لحركة فتح، يعب عن إيانه العميق بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي 
الحرية واالستقالل والعودة، ويدعو  الفلسطيني يف  العريب  الشعب  لتحقيق أهداف  الرافعة األساسية 
سيايس  نظام  وبناء  االتفاق  إلنجاح  فلسطينية  وبروح  والتضامن  الوحدة  بروح  للعمل  كافة  الفصائل 
فلسطيني قائم عىل التعددية والديقراطية واحرتام اآلخر، قادر عىل املواكبة واملنافسة أمام الديقراطيات 

الحديثة، مبا يف ذلك إنجاح كل بنود االتفاق وصوالً لالنتخابات العامه الواجب إجراؤها بعد عام.

ويرى املجلس أن املشاركة السياسية حق فردي ألبناء الشعب الفلسطيني يقره القانون األسايس 
وفاء  يتطلب  وهذا  مامرسته،  مقومات  تعزيز  جميعاً  منا  ويتطلب  واجب  احرتامه  وأن  ويكفله، 
والتناقضات  الفئوية  عن  كلياً  واالبتعاد  وتضحياته،  شعبنا  وتطلعات  ألهداف  الفلسطينية  الفصائل 

والتجاذبات يف إطار ديقراطي.

قيادة  يف  الحركة  تؤديه  الذي  والريادي  الطليعي  بالدور  وإياناً  فتح،  حركة  بتعاقدات  والتزاماً 
نضاالت شعبنا املعارصة، ودورها يف الحفاظ عىل وحدة الشعب الفلسطيني، فقد قرر املجلس تشكيل 

لجنة عليا ملتابعة تنفيذ اتفاق املصالحة وتوفري مقومات نجاحه.

املصالحة  إلجهاض  الفلسطينية  القيادة  ضد  متارس  التي  الضغوط  كل  الثوري  املجلس  ورفض 
الوطنية وخصوصاً من االحتالل اإلرسائييل، ورفض بشكل قاطع مقايضة الحقوق الوطنية باملال وأكد 
أن شعبنا صمد يف وجه مؤامرات عاتيه وأسقطها، ودعا املجتمع الدويل والرباعية الدولية إىل ضامن 
إىل رسعة  نفسه  الوقت  يف  داعياً  والجمركية،  الرضيبية  مستحقاتها  من  الفلسطينية  األموال  تحويل 
تشكيل حكومة فلسطينية تبارش يف إعادة إعامر قطاع غزة وتهيء األجواء املناسبة لالنتخابات العامة.

3– الشأن الحريك: استعرض املجلس الثوري بالتفاصيل الدقيقة التقارير املقدمة من اللجنة املركزية 
النقاشات  وعقب  واللجان،  الرس  أمانة  من  املقدمة  الثوري  املجلس  وتقارير  املختلفة،  مبفوضياتها 
املعمقة واملستفيضة حول الوضع الداخيل الفتحاوي، يف كافة القطاعات والساحات واألقاليم، اتخذ 
العديد من القرارات عىل هذا الصعيد لتعزيز كل مظاهر النهوض والعمل والعطاء والفعل اإليجايب 
يف الحركة عىل مستوى األعضاء واألطر القاعدية والوسطى واألطر القيادية العليا، والعمل عىل تجاوز 
كل مظاهر الخلل والضعف وإنهائها بشكل كامل. ويطلب املجلس الثوري، العمل عىل مواصلة الجهد 
الحريك ملواجهة التحديات الداخلية والخارجية، عب تصليب البناء التنظيمي وتعزيز االنتامء والوالء.
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يف  كل  واألجانب  والعرب  الفلسطينيني  ومناضليها  فتح  حركة  أبناء  الثوري  املجلس  يحيي  وإذ 
موقعه ومكانه، ويخص عوائل الشهداء والجرحى البواسل وآالف األرسى املعتقلني من أبناء الحركة 
يف سجون االحتالل، معلناً وقوفه وتضامنه مع نضاالتهم وإرضابهم الحايل يف مواجهة قمع السجان، 
وأبناء الحركة يف قطاع غزة الذين عانوا طوال أربعة أعوام، صناع الوحدة والوفاق واملصالحة، داعياً 
كافة أبناء وقيادات الحركة إىل الرشوع فوراً يف إعادة بناء هياكل الحركة مبا يف ذلك عودة ومشاركة 

القيادات والكوادر الحركية الذين أجبوا عىل الخروج من القطاع.

4– توقف املجلس الثوري مطوالً أمام ذكرى النكبة، حيث احتلت األرض وارتكبت املجازر بحق 
شعبنا، وهجر ورشد شعبنا عن أرضه ووطنه، وأكد املجلس أن سنوات النكبة الثالث والستني، مل ولن 
ُتسقط حقوق شعبنا الثابته ويف مقدمتها حق العودة املقدس وفق القرار 194، ويرفض املجلس بقوة 

قانون النكبة اإلرسائييل.

الوطن  يف  والشتات،  اللجوء  أماكن  كافة  يف  الفلسطيني  الشعب  الثوري  املجلس  يحيي  وهنا 
واملهجر، ويخص أهلنا يف مخيامت اللجوء يف لبنان وسوريا واألردن والضفة والقطاع والداخل، نحييهم 
النرص  تحقيق  العهد حتى  والبقاء عىل  الوطنية  بحقوقهم  الراسخ  وإيانهم  وثباتهم  عىل صمودهم 

وأهدافنا الوطنية.

النكبة ومنها مسريات  الحركة للمشاركة يف إحياء فعاليات  ودعا املجلس جامهري شعبنا وكوادر 
يوم 15 أيار.

5– ويف ظل املتغريات العميقة التي تعم الوطن العريب، فإن املجلس الثوري يحيي الجهود الشعبية 
والشبابية الفلسطينية التي رفعت شعار إنهاء االنقسام واالحتالل، ويؤكد املجلس عىل موقف حركة 
فتح الثابت الداعي لحامية وحدة الدول العربية والحيلولة دون تفتيتها أو تقسيمها، وأكد عىل ثقته 
والعدالة  والديقراطية  الحرية  تجسيد  يكفل  مبا  خياراتها  تحديد  عىل  قادرة  العربية  الجامهري  بأن 
االجتامعية واالستقرار الوطني، لتحقيق التنمية والتقدم ورفض وإسقاط أي مؤامرات أجنبية أياً كان 

مصدرها، مع التأكيد عىل رفضه للتدخل اإليراين يف الشئون العربية وتحديداً الخليج العريب.

وقد حيا املجلس األشقاء العرب كل مبكانه، عىل مواقفهم الداعمة واملساندة للقضية الفلسطينية 
متمنياً تجاوز كل ما يستهدف وحدة العرب ووطنهم الكبري لخدمة األمة العربية والشعب الفلسطيني.

تحية إىل شعبنا العريب الفلسطيني يف الوطن والشتات.. وكل سواعد البناء واملقاومة

تحية إىل أهلنا يف القدس وغزة، ويف كل مواقع النضال

تحية ألرسى الحرية يف سجون االحتالل

تحية إىل الجرحى وعائالت الشهداء.

املجد والخلود لشهدائنا األبرار وعاشت فلسطني حرة عربية وإنها لثورة حتى النرص

املجلس الثوري

فلسطني – رام الله
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