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وثيقة رقم 111:

املصالحة  اتفاق  الفلسطينية حول  التحرير  التنفيذية ملنظمة  اللجنة  بيان 
وعائدات الرضائب111

11 أيار/ مايو 2011

عقدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية اجتامعاً لها برئاسة الرئيس محمود عباس، 
السياسية  والقضايا  امللفات  من  عدداً  وبحثت  الله،  رام  مبدينة  الرئاسة  مقر  يف   2011–5–11 يوم 

والوطنية، وتوصلت إىل ما ييل:–

برعاية  تم  الذي  الوطنية  املصالحة  التفاق  الكاملة  مساندتها  عن  التنفيذية  اللجنة  تعب  أوالً: 
مرصية شقيقة، ويف إطار التفاف شعبي شامل يف جميع أرجاء الوطن وخارجه.

وتؤكد اللجنة التنفيذية عىل الحرص عىل متابعة تنفيذ بنود االتفاق بجميع عنارصه ومن مختلف 
جوانبه حرصاً عىل استعادة وحدة الوطن والشعب، ومن أجل تفويت الفرصة عىل االحتالل بالدرجة 
األوىل، الذي ظل يستثمر هذا االنقسام إلضعاف حركة النضال الوطني الفلسطيني يف سبيل الحرية 
العامل  عليها  استحقاقات سياسية يجمع  التهرب من  ولتبير  واالستقالل، وملواصلة حصار قطاع غزة 
واستمرار  العرقي  والتطهري  والتوسع  االستيطان  عن  بعيداً  جادة  عملية سالم  وخاصة إلطالق  بأرسه 

العدوان.

أوىل  الوطنية كخطوة  الكفاءات  تشكيل حكومة  اإلرساع يف  التنفيذية عن رضورة  اللجنة  وتعب 
التي  والعملية  السياسية  األسس  وفق  وذلك  تطبيقه،  يف  والرغبة  املصالحة  اتفاق  جدية  عىل  تؤكد 
التزمت بها القيادة الفلسطينية باستمرار ويف مقدمتها االلتزام بالبنامج الوطني الفلسطيني وقرارات 
الرشعية الدولية واالتفاقيات املوقعة، مع الحرص عىل وحدانية السلطة والقرار والسالح، ومبا يستند 

إىل سيادة القانون والنظام.

إن اللجنة التنفيذية تؤكد مجدداً أنها ستبقى أمينة عىل برنامج املنظمة ونهجها الوطني وقرارات 
مجالسها الوطنية اآلن ويف املستقبل، وستظل العنوان السيايس الوحيد املعب عن الشعب الفلسطيني 
وإرادته يف التحرر واالستقالل واملرجعية الوحيدة للسلطة الوطنية، ومبا يخدم مصالح الشعب وضامن 

حقوقه الوطنية الثابتة.

ثانياً: تعب اللجنة التنفيذية عن استنكارها لإلجراء الذي اتخذته الحكومة اإلرسائيلية بوضع اليد 
صارخاً  انتهاكاً  املوقعة  واالتفاقيات  الدويل  القانون  مبوجب  يعتب  والذي  الفلسطينية،  األموال  عىل 

وعملية قرصنة واعتداء واضحاً عىل أبسط حقوق شعبنا الفلسطيني.

إن هدف هذا اإلجراء العنرصي ليس فقط إعاقة عملية املصالحة الوطنية التي تستند إىل أسس 
تضليل  محاولة  وإمنا  القاهرة،  يف  املصالحة  مؤمتر  يف  خطابه  عباس خالل  الرئيس  عنها  عب  واضحة 
املوقف الدويل الذي يعزل سياسة حكومة إرسائيل ويطالبها بااللتزام بأسس متوازنة إلطالق عملية 

السالم ويف مقدمتها وقف االستيطان واالعرتاف بحل الدولتني عىل أساس حدود عام 1967.
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أموال  عن  لإلفراج  الفلسطينية  الحكومة  مع  وبالتعاون  العمل  ستواصل  التنفيذية  اللجنة  إن 

السياسة  إنهاء هذه  أجل  من  ببذل جهودها  املعنية  الدولية  الجهات  وملطالبة  الفلسطيني  الشعب 

اإلرسائيلية الخرقاء، وصوالً إىل حد مطالبة مجلس األمن الدويل بالتدخل ضد أسلوب إرسائيل الدائم 

يف إتباع نهج العقوبات الجامعية والتنكر للقانون الدويل واإلنساين.

الشقيقة  القوى  وجميع  الوطن  وخارج  داخل  شعبنا  جامهري  التنفيذية  اللجنة  تدعو  ثالثاً: 

بحقوقه  شعبنا  متسك  عىل  تأكيداً  أيار،  من  عرش  الخامس  يوم  النكبة  ذكرى  إحياء  إىل  والصديقة 

الوطنية يف االستقالل والعودة، ورفضاً لسياسة االستيطان والتهويد وخاصة يف مدينة القدس.

املتعاقبة، وخاصة شباب فلسطني، عن  بأجياله  تاريخي يعب فيه شعبنا  النكبة هو يوم  إن يوم 

متسكهم بوطنهم وحقوق آبائهم وأجدادهم ورفضهم للجوء والترشد كقدٍر فرضه العدوان والتهجري 

والتوسع االستيطاين.

ويوم النكبة هو مناسبة للتأكيد عىل وحدة الهوية الفلسطينية بني جميع تجمعات شعبنا داخل 

الوطن وخارجه، وعىل أن شعبنا سيبقى متامسكاً ومتحداً من أجل ضامن حقوقه يف العودة وإقامة 

دولة فلسطني املستقلة.

رابعاً: تعب اللجنة التنفيذية عن تقديرها ملوقف جميع األشقاء العرب يف دعم اتفاق املصالحة 

الوطنية، وعن األمل يف مساندة هذا االتفاق بجميع السبل املمكنة لتوفري ظروف تطبيقية وااللتزام 

من قبل الجميع بذلك.

بها شعبنا وسلطتنا  التي ير  الصعبة  الظروف  التنفيذية ويف ظل  اللجنة  تأمل  النطاق  ويف هذا 

للبلدان  تقديرنا  عن  معبين  الشقيقة  الدول  جانب  من  املالية  االلتزامات  بجميع  الوفاء  الوطنية، 

واألشقاء الذين التزموا بذلك الدعم.

ويف ظل الظروف التي متر بها املنطقة، نؤكد عىل وقوفنا مع دول الخليج العريب يف حرصها عىل 

سيادتها واستقاللها ورفضها للتدخل الخارجي وخاصة تدخل إيران يف شؤونها الداخلية.

وتعتب اللجنة التنفيذية أن شعبنا الذي يكافح من أجل حريته واستقالله ضد االحتالل اإلرسائييل، 

يجد من واجبه أن يقف بثبات ضد املساس بسيادة دول الخليج العريب وعروبتها وحقها يف تقرير 

سياستها ومصالح شعوبها بنفسها.

وثيقة رقم 112:

كلمة سالم فياض حول اتفاق املصالحة وتشكيل الحكومة112

11 أيار/ مايو 2011

قال رئيس الوزراء سالم فياض إن الحكومة املقبلة أهم حكومة يف التاريخ الفلسطيني من ناحية 
الدور، وإنها يجب أن تتسم بالحكنة السياسية واإلبداع لتوحيد املؤسسات.


