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وثيقة رقم 286:

البيان الختامي للمجلس الثوري لحركة فتح حول املصالحة الوطنية وفصل 
محمد دحالن286

30 ترشين األول/ أكتوبر 2011

عقد املجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح. دورته العادية السابعة “دورة ربيع 
فلسطني والشهيدة جميلة صيدم – أم صبي”، وذلك يف مقر الرئاسة مبدينة رام الله يف الفرتة ما بني 
2011/10/26–2011/10/28 حيث افتتح أمني رس املجلس اجتامعات الدورة بحضور ومشاركة رئيس 
الحركة األخ أبو مازن وأعضاء اللجنة املركزية. وقد بدأت أعامل الدورة بالسالم الوطني الفلسطيني 
وشهداء  صيدم  جميلة  الشهيدة  روح  عىل  الفاتحة  سورة  وقراءة  وإكبار  إجالل  دقيقة  الوقوف  ثم 
إياد، وممدوح صيدم، وسعد  الذين يصادف استشهادهم ما بني الدورتني “أبو عيل  اللجنة املركزية 

صايل، وماجد أبو رشار، وخالد الحسن” وشهداء الشعب الفلسطيني واألمة العربية. 

الهام  التاريخي  وخطابه  مازن  أبو  الرئيس  األخ  مبواقف  الثوري  املجلس  رس  أمني  أشاد  كام   
الثوري من  باسم املجلس  الشجاعة والصارمة، وحذر  املتحدة، ومواقفه  العامة لألمم  الجمعية  أمام 
مذكراً  مازن،  أبو  الرئيس  األخ  حياة  فيها  هدد  الذي  ليبمان  العنرصي  اإلرسائييل  الوزير  ترصيحات 
الشهيد  الرمز  القائد  شارون ضد  أريئيل  السابق  اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  أطلقها  مامثله  بتهديدات 
الراحل أبو عامر، مشرياً إىل أن مثل هذه الترصيحات تهدد السالم واألمن يف املنطقة وتشكل خطراً 
حقيقياً يجب أخذه بجدية وحذر، وقد وقف أعضاء املجلس الثوري دعامً وتأييداً لألخ الرئيس وتعبرياً 

عن االلتفاف حوله ومساندته. 

مبنع  حامس  حركة  قيام  املجلس  أدان  للحضور،  القانوين  النصاب  اكتامل  من  التأكد  وبعد 
باجتامعات للمشاركة  غزة  من  الخروج  من  فتح  لحركة  الثوري  واملجلس  املركزية  اللجنة   أعضاء 

الرئيس  لألخ  بخطاب شامل  بدأت  التي  الدورة  أعامل  إقرار جدول  ثم جرى  الثوري، ومن  املجلس 
أمام املجلس استهله بتوجيه التهنئة لألخوات واإلخوة من األرسى الذين تم تحريرهم ضمن صفقة 
التبادل األخرية وأرسل تحياته لجميع األرسى الذين ما زالوا قابعني خلف القضبان يف سجون االحتالل 
الجهات كافة من أجل تحريرهم، مشرياً إىل  للعمل مع  الدؤوب  اإلرسائييل، مؤكداً تصميمه وسعيه 
التزام سابق لحكومة إرسائيل بإطالق رساح دفعة من األرسى من حيث الكم والنوع، كام قدم الرئيس 
 التعازي لخادم الحرمني الرشيفني والشعب السعودي الشقيق بوفاة ويل العهد املرحوم األمري سلطان

الشقيق  الليبي  للشعب  ومتنى  الزلزال،  بضحايا  الرتيك  للشعب  التعازي  قدم  كام  العزيز،  عبد  بن 
استعرض  كام  واالستقرار.  األمن  وتحقيق  والديقراطية  الحرية  وراء  سعياً  جديدة  صفحة  يبدأ  أن 
لها  التي تعرضت  الضغوط والتهديدات  التوجه إىل مجلس األمن رغم كل  الرئيس دوافع قرار  األخ 
القيادة الفلسطينية، كام أشار إىل تحركات اللجنة الرباعية وبيانها األخري مؤكداً املوقف الفلسطيني 
إرسائيل واعرتاف  االستيطان  وقف  اعتبار  عىل  ومرصاً  اإلرسائيلية،  الدولة  بيهودية  االعرتاف   برفض 

بحدود 1967 أساساً للعودة للمفاوضات، وكذلك إطالق رساح األرسى. 
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البملانية ملجلس أوروبا  الجمعية  باملوقف األورويب يف سرتاسبورغ واستجابة  الرئيس  وأشاد األخ 

لطلب عضوية املجلس الوطني الفلسطيني كرشيك. 

وأعرب عن سعادته وتقديره للحفاوة والتكريم الذي القاه يف الدومنيكان والسلفادور وكولومبيا 

يف  فلسطني  عضوية  لطلب  كلمته  يف  الرئيس  األخ  أشار  كام  الالتينية.  أمريكا  دول  وجميع  وفنزويال 

املتحدة  الواليات  من  اليونسكو  ومنظمة  القيادة  لها  تتعرض  التي  والضغوطات  اليونسكو  منظمة 

األمريكية مبنع العضوية. 

وعىل صعيد الوحدة الوطنية أكد األخ الرئيس سعيه ومتابعته الحثيثة إلنجاز املصالحة الوطنية، 

يتناول  االتفاق والبدء بحوار شامل  بنود  لتنفيذ جميع  للوصول  اللقاءات  مشرياً إىل أهمية استمرار 

االسرتاتيجية السياسية الفلسطينية. 

العدوان اإلرسائييل  استمرار  الوطنية، محذراً من خطورة  للسلطة  القامئة  األوضاع  استعرض  كام 

وخطط  آليات  ووضع  االحتامالت  كل  لدراسة  الثوري  املجلس  داعياً  واالحتالل،  االستيطان  وسياسة 

ملواجهة التحديات القادمة. 

لبنان  يف  الفلسطيني  لشعبنا  واملساندة  الدعم  آليات  عن  الثوري  املجلس  الرئيس  األخ  وأبلغ 

والشتات، وتوجيهاته لصندوق االستثامر إلقامة املشاريع اإلنتاجية الصغرية، وطالب أعضاء املجلس 

باملساهمة مبرشوع التكافل األرسي. 

ويف ختام كلمته أبلغ األخ الرئيس املجلس الثوري بقرار اللجنة املركزية فصل محمد دحالن من 

الحركة، وبدأت مداوالت املجلس الثوري يف مختلف القضايا املعروضة يف جدول األعامل يف نقاشات 

جادة ومعمقه خلص املجلس إىل ما ييل:

1– الشأن السيايس:

مثن املجلس الثوري عالياً الخطاب التاريخي الذي ألقاه األخ الرئيس يف الجمعية العامة، واعتبه 

التي  وثيقة تاريخية هامة من وثائق الحركة. كام أشاد أعضاء املجلس بالحكمة والحنكة السياسية 

امتاز بها الرئيس يف هذه املعركة السياسية، والشجاعة والرصامة يف التصدي للتهديدات واملناورات 

املحيطة بخطواته الثابتة والواضحة لطرح القضية الفلسطينية عىل املجتمع الدويل بعد أن أفشلت 

حكومة إرسائيل كل الفرص للمفاوضات وتحقيق السالم. 

واملعنوي  واملادي  السيايس  ودعمها  الشقيقة  العربية  الدول  مواقف  الثوري  املجلس  حيا  كام 

مواقف  الثوري  املجلس  وقّدر  املتحدة،  األمم  يف  ملطلبنا  الداعم  ووقوفها  الفلسطيني  للشعب 

فلسطني يف دولة  لعضوية  والداعمة  الفلسطيني  الحق  الثابتة من  املواقف  الصديقة صاحبة   الدول 

األمم املتحدة، مطالباً جميع الدول األعضاء مبجلس األمن مساندة وتأييد الطلب الفلسطيني. 

يف األعضاء  األروبية  الدول  جميع  أوروبا  ملجلس  البملانية  الجمعية  بدعوة  املجلس  وأشاد    

مجلس األمن بالتصويت لصالح عضوية دولة فلسطني الكاملة يف األمم املتحدة. 
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واستعرض املجلس باعتزاز وافتخار الدور املساند والداعم لجامهري شعبنا الفلسطيني وخروجه 
مبئات اآلالف يف كل أرجاء الوطن والشتات منترصاً لحقوقه ولقائد املسرية ولخطابة التاريخي ومواقفه 

الوطنية الشجاعة. 

ومحاالوت  القدس  مدينة  يف  أهلنا  عىل  املتواصلة  اإلرسائيلية  االعتداءات  بشدة  املجلس  وأدان 
التهويد والتدمري املستمرة لطمس املعامل العربية يف املدينة املقدسة، واستهجن صمت العامل واإلدارة 
األمريكية من الهجمة االستيطانية املسعورة وقرارات بناء آالف الوحدات االستيطانية، وحذر املجلس 
من خطورة االستمرار بهذه السياسة العنرصية وتأثريها املدمر عىل أي فرص للسالم واألمن يف املنطقة، 

كام حذر من مخططات استهداف األرسى املحررين أو املساس بهم والعواقب الوخيمة لذلك. 

كام جدد املجلس إدانته الستمرار حصار غزة، وندد بالعدوان الدموي املتواصل عىل أهلنا وشعبنا 
الشعبية يف كل  املقاومة  لتصعيد  الفلسطيني  الشعب  الثوري جامهري  املجلس  الصامد هناك، ودعا 
ونعلني  وبلعني  قدوم  كفر  يف  املرابطني  الصامدين  أهلنا  وحيا  االستيطانية،  الهجمة  ملواجهة  مكان 
واملعرصة والنبي صالح وأم سلمونة وبورين وجيوس وقرصة وظهر املالح وبيت أمر، ويف كل مواقع 

املواجهة والتصدي. 

بحدود واالعرتاف  االستيطان  وقف  ورضورة  املفاوضات  من  الثابت  موقفه  املجلس   وحدد 
الرباعية  اللجنة  مطالبًا  مفاوضات،  ألي  وجدي  منطقي  كأساس  األرسى  رساح  وإطالق   ،1967 عام 
األمم  وسكرتري  االتحادية  روسيا  مبواقف  املجلس  أشاد  كام  سيايس،  تحرك  ألي  األسس  هذه  بالتزام 

املتحدة يف اللجنة الرباعية. 

2– الشأن الوطني:

املستجدات  آخر  للحوار حول  فتح  وفد حركة  ورئيس  الرئيس  األخ  من  الثوري  املجلس  استمع 
القادمة  اللقاءات  تثمر  بأن  أمله  عن  املجلس  وعب  وناقش  الوطنية،  املصالحة  حول  والتطورات 
بالتوصل إىل وضع آليات وخطط وخطوات عملية لتنفيذ بنود اتفاق املصالحة، مجدداً إيانه العميق 
وحرصه األكيد عىل إمتام املصالحة واستعادة وحدة الوطن وإنهاء االنقسام وعودة غزة الحبيبة إىل 
مكانتها يف جسم الوطن الواحد املوحد. كام أبدى املجلس تأييده إلجراء االنتخابات العامة واملحلية 

كثمرة أولية للوحدة الوطنية. 

كام استعرض املجلس بإسهاب واقع الحكومة الفلسطينية وواقع منظمة التحرير، وأوىص برضورة 
إجراء مراجعة شاملة للمهام واألدوار وتفعيل املؤسسات مبا يعزز اسرتاتيجية املرحلة القادمة. وأوىص 
برضيبة  واملتعلقة  الحكومة  من  إليه  املحالة  بالقوانني  العمل  وقف  برضورة  الرئيس  األخ  املجلس 
الدخل وقانون تسجيل األرايض وقانون كاتب العدل، ومراجعة أوضاع الحكومة بشكل عام وجذري. 

كام قرر املجلس تشكيل لجنة من اللجنة املركزية واملجلس الثوري وأعضاء مختصني لوضع تصور 
وآليات املرحلة القادمة ومستقبل السلطة الوطنية يف ضوء استمرار العدوان واالحتالل اإلرسائييل. 

واطلع املجلس الثوري عىل جميع رسائل األرسى واملعتقلني يف سجون االحتالل ورسائل عائالتهم 
وناقش باستفاضة أوضاعهم ومطالبهم، وخاصة بعد صفقة التبادل. 
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بإطالق  للمفاوضات  العودة  ربط  برضورة  وأوىص  مطالبهم،  لكل  وتأييده  دعمه  املجلس  وأكد 

داخل  بأوضاعهم  املتعلقة  القضايا  كل  أيضاً  ناقش  كام  االستيطان.  بوقف  الحال  هو  كام  رساحهم 

السجون وأخذ القرارات والتوصيات ملعالجتها، وناشد جامهري شعبنا يف كل مكان لالستمرار باالعتصام 

واملساندة والتضامن مع أرسى الحرية أرسانا األبطال، كام ناقش املجلس أيضاً أوضاع األرسى املحررين 

عىل  واالطالع  لزيارتهم  وفد  بتشكيل  وأوىص  للخارج،  واملبعدين  والقطاع  الضفة  يف  املوجودين 

أوضاعهم وتحقيق مطالبهم واحتياجاتهم، كام ناقش آلية تنفيذ قرار املؤمتر السادس بشأن عضوية 

األرسى يف املجلس الثوري. 

املعتقلني  السجون ضد  التي متارسها سلطات  القمعية  العنرصية  السياسة  بشدة  املجلس  وأدان 

األبطال وخاصة سياسة العزل االنفرادي، مطالباً منظامت حقوق اإلنسان والصليب األحمر بالتدخل 

الفوري إلنهاء هذه السياسة العنرصية. 

3– الشأن الحريك:

 استمع املجلس الثوري لتقارير من أعضاء املركزية والعديد من املفوضيات وكذلك لتقرير أمانة 

نشاطاتها ومالحظاتها وتوصياتها، وجرى  الثوري حول  املجلس  لجان  الثوري وعدد من  املجلس  رس 

نقاش جاد حول الوضع الداخيل يف كافة القطاعات واملفوضيات ومختلف األطر القيادية، حيث تم 

تقييم وتحديد النجاحات واإلخفاقات وأخذت التوصيات والقرارات الالزمة للرقي باألداء الحريك عىل 

مختلف املستويات وملعالجة معظم القضايا املطروحة للنقاش. 

كام صادق املجلس الثوري باإلجامع عىل ترشيح اللجنة املركزية للمناضل إيالن هاليفي لعضوية 

املفوضيات  باقي  بإشغال  املركزية  اللجنة  قيام  رضورة  الثوري  املجلس  قرر  وقد  الثوري.  املجلس 

واستكامل هياكل املفوضيات األخرى ووضع الخطط الالزمة لعملها قبل الدورة القادمة للمجلس. 

كام طالب برضورة اإلرساع باستكامل تشكيل املجالس الحركية يف األقاليم وعقد مؤمترات املناطق 

مؤمترات  من  العديد  وعقد  الخارجية  األقاليم  يف  إنجازه  تم  ما  املجلس  ومثن  الوطن،  يف  واألقاليم 

األقاليم، وناقش املجلس الثوري الئحة املجلس االستشاري واملجلس العام وقرر اعتامد العدد املتفق 

عليه يف اللوائح، كام أخذ املجلس الثوري علامً من خالل كلمة األخ الرئيس بقرار اللجنة املركزية فصل 

األخ محمد دحالن، وقرر املجلس إغالق النقاش باعتباره منتهياً وقرار الفصل نهائياً. 

تحية إىل شعبنا العريب الفلسطيني البطل يف الوطن والشتات تحية إىل أهلنا يف القدس وغزة وكل 

مواقع النضال تحية ألرسانا البواسل يف سجون االحتالل. 

تحية إىل الجرحى وعائالت الشهداء

املجد والخلود لشهدائنا األبرار

وعاشت فلسطني حرة عربية

وإنها لثورة حتى النرص


