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وثيقة رقم 67:

البيان الختامي للمجلس املركزي الفلسطيني حول املفاوضات واالستيطان 
وإنهاء االنقسام67

17 آذار/ مارس 2011

أكد املجلس املركزي الفلسطيني يف بيان أصدره، يف ختام أعامل الدورة الرابعة والعرشين “دورة 

استحقاق الدولة” برام الله، تأييده ومساندته ملبادرة الرئيس محمود عباس إلنهاء االنقسام واستعادة 

استجابة  وحيا  آذار،   15 يف  خرجوا  الذين  فلسطني  لشباب  ومشاركته  تأييده  عن  عب  كام  الوحدة، 

الرئيس لدعوتهم.

لالستيطان وتحديد مرجعية  للمفاوضات دون وقف شامل  أنه ال عودة  بيانه  املجلس يف  وأكد 

دولية وآليات ملزمة، مشدداً عىل أن األغوار كغريها من األرض الفلسطينية، وال مكان فيها ألي احتالل 

التي استمرت  البيان يف ختام االجتامعات  أو استيطان أو وجود عسكري لالحتالل اإلرسائييل، وركز 

يومني عىل القضايا التالية:

أوالً: الشعب يريد إنهاء االنقسام:

الوطنية، ويعب عن  الوحدة  االنقسام واستعادة  إنهاء  املركزي تصميم شعبنا عىل  يؤكد املجلس 

تأييده الكامل ومساندته ملبادرة الرئيس محمود عباس التي يعتب أعادة إعامر غزة أحد أهم بنودها، 

األمر الذي يكن تحقيقه من خالل إنجاز الوحدة الوطنية بناءً عىل هذه املبادرة، كام ويعب املجلس 

عن تأييده ومشاركته لشباب فلسطني الذين خرجوا يوم 15 آذار يف الضفة والقطاع، منادين بصوت 

واحد “الشعب يريد إنهاء االنقسام”.

وحيا املجلس يف هذا الصدد الرئيس محمود عباس الذي استجاب لهذا املوقف الوطني وإعالنه 

أمام املجلس ملبادرته التاريخية إلنهاء االنقسام، واالستعداد الفوري للتوجه إىل مدينة غزة واستعادة 

الوحدة الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة مستقلة، وتحديد موعد االنتخابات الرئاسية والترشيعية 

وللمجلس الوطني الفلسطيني خالل مدة أقصاها ستة أشهر، ودعا جميع مكونات شعبنا السياسية 

وحقيقية  تاريخية  فرصة  تعتب  التي  الهامة  الرئيس  مبادرة  مع  الكامل  التجاوب  إىل  واالجتامعية 

لتوحيد الوطن.

ودعا البيان الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية أن يبادر 

العملية  الخطوات  اتخاذ  اتفاق آذار 2005 لالجتامع رسيعاً من أجل  العليا املقرة يف  اللجنة  بدعوة 

والسقوف الزمنية لتنفيذ كل ما تم االتفاق عليه.

كام قرر املجلس اعتامد كافة االتفاقات التي تم اإلجامع عليها يف الحوارات الفلسطينية، وتحديداً 

وثيقة آذار 2005، ووثيقة الوفاق الوطني يف حزيران 2006 وسائر القضايا التي تم اإلجامع عليها يف 

الورقة املرصية وما تالها من تفاهامت حول االنتخابات وتشكيل لجنة االنتخابات املركزية ومحكمة 

املرصية،  والورقة  القاهرة  إعالن  الفلسطينية كام وردت يف  التحرير  يتعلق مبنظمة  وما  االنتخابات، 
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وكذلك تأجيل البت يف القضايا العالقة ملزيد من الحوار يف إطار تنفيذ االتفافات األخرى، وتشكيل 
لجنة خاصة من بني أعضائه تتجه للبحث فوراً يف تنفيذ هذه االتفاقات مع كافة القوى املشاركة فيها.

ومثن املجلس مبادرة الرئيس بشأن التوجه إىل غزة وبهدف تشكيل حكومة من شخصيات وطنية 
مستقلة توحد جناحي الوطن وتنهي االنقسام، وتعمل عىل التحضري لالنتخابات الرئاسية والترشيعية 
اتفاق  عن  املنبثقة  العليا  اللجنة  تحددها  التي  الفلسطيني  الوطني  املجلس  انتخابات  مع  بالتزامن 

القاهرة 2005.

وتحديد  لالستيطان  شامل  بوقف  إال  للمفاوضات  عودة  وال  االحتالل،  إنهاء  يريد  الشعب  ثانياً: 
مرجعية دولية وآليات ملزمة:

حيا املجلس نضاالت شعبنا وصموده عىل طريق إنهاء االحتالل الغاشم، وجميع املواقف املساندة 
واملتضامنة مع شعبنا يف نضاله العادل، ودعا اللجنة التنفيذية وسائر الهيئات املعنية ملواصلة العمل 
والتحرك عىل الصعيد الدويل، مبا يف ذلك مجلس األمن الدويل والجمعية العامة لألمم املتحدة وسائر 
من  الرابع  حدود  عىل  فلسطني  بدولة  الدويل  االعرتاف  دائرة  توسيع  بهدف  عنها  املنبثقة  الهيئات 
أرضنا  من  لالنسحاب  اإلرسائييل  االحتالل  حكومة  عىل  الضغط  وتكثيف  ومواصلة   ،1967 حزيران 
املحتلة وتطبيقاً لقرارات الرشعية الدولية وللمحاسبة عىل جرائم الحرب التي تواصل ارتكابها بحق 

شعبنا.

تحديد  ودون  االستيطان  استمرار  ظل  يف  املفاوضات  الستئناف  القاطع  رفضه  املجلس  وأكد 
مرجعية دولية وآليات ملزمة لهذه املفاوضات، استنادًا لقرارات الرشعية الدولية ومبدأ األرض مقابل 
رفض سحب مرشوع  والذي  بذلك،  املتمسك  الفلسطينية  للقيادة  الوطني  املوقف  حيا  كام  السالم، 
الذي أسفر عن  األمر  الدويل،  األمن  الذي قدم مؤخراً إىل مجلس  االستيطان  الفلسطيني ضد  القرار 
تأييد واسع مساند لذلك القرار مقابل الواليات املتحدة األمريكية التي انفردت باستخدام حق النقض 
الفيتو، استمراراً النحيازها إلرسائيل ولسياستها العدوانية، ومعبة عن ازدواجية املعايري واللغة التي 

تتسم بها السياسة األمريكية.

وأعرب عن استغرابه لهذا املوقف األمرييك املساند للعدوان واالستيطان، داعياً الواليات املتحدة 
قرارات  مع  ينسجم  ما  لجهة  والعدوان  لالستيطان  املؤيدة  املواقف  مجمل  وملراجعة  النظر  إلعادة 

الرشعية الدولية وحق الشعوب بحريتها وتقرير مصريها.

ثالثاً: القدس الرشقية هي العاصمة األبدية لدولة فلسطني:

 أكد املجلس املركزي أن القدس الرشقية جزء ال يتجزأ من األرايض الفلسطينية املحتلة عام 1967،
األرض  سائر  عىل  تنطبق  والتي  الصلة  ذات  القرارات  وجميع  األمن  مجلس  قرار  عليها  وينطبق 
الفلسطينية والعربية، وعىل هذا األساس يؤكد املجلس أن كل قرارات إرسائيل لضم القدس الرشقية 
وبالفتوة  الدولية  الرشعية  قرارات  وبقوة  الفلسطيني  الحق  بقوة  باطلة والغيه  وتهويدها وأرسلتها، 
لالستيطان  حد  لوضع  الدويل  املجتمع  مسؤولية  عىل  ويؤكد  الدولية،  العدل  محكمة  عن  الصادرة 
بعودة إال  األوسط  الرشق  يف  واالستقرار  واألمن  السالم  يتحقق  ولن  املناطق،  وباقي  القدس   يف 

القدس الرشقية إىل وطنها وشعبها يف وجه االستيطان الزاحف والتهويد.
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ودعا اللجنة التنفيذية إىل تشكيل مرجعية قيادية موحدة لدعم صمود أهلنا وتأسيس الصندوق 
الوطني لهذا الغرض.

رابعاً: رفض الدولة ذات الحدود املؤقتة:

تأكيداً لقراراته السابقة، أكد املجلس مجدداً عىل رفض الشعب الفلسطيني ملا يسمى الدولة ذات 
الحدود املؤقتة، وكافة سيناريوهات الحلول املؤقتة والجزئية التي تسعى لاللتفاف عىل حق شعبنا 

املطلق يف استعادة أرضه وتحقيق استقالله الوطني.

كام وجدد رفضه لطروحات القيادات العنرصية اإلرسائيلية حول تبادل األرايض والسكان، فأهلنا 
يف فلسطني التاريخية هم أهل األرض عىل مدى التاريخ، وهي أرضهم ماضياً وحارضاً ومستقبالً.

أرضنا  البتالع  مؤقتة  حدود  ذات  ودولة  جزئية  حدود  من  نتنياهو  له  يروج  ما  املجلس  ورفض 
الفلسطينية بجدار الضم والفصل العنرصي، وأكد أن األغوار هي كغريها من األرض الفلسطينية، وال 
الالجئني  ومصادرة حق  اإلرسائييل،  لالحتالل  وجود عسكري  أو  استيطان  أو  احتالل  ألي  فيها  مكان 

الفلسطينيني بالعودة وفق القرار الدويل 194.

خامساً: أدان الجرية البشعة ضد املدنيني يف مستعمرة إمتار، والحملة السياسية واإلعالمية ضد 
القيادة الفلسطينية وعدوان االحتالل ومستوطنيه:

أدان  كام  “إيتامر”،  واملدنيني يف مستعمرة  األطفال  البشعة ضد  الجرية  بيانه  املجلس يف  أدان 
الحملة اإلعالمية والسياسية التي تقوم بها حكومة نتنياهو لتحميل القيادة الوطنية مسؤولية هذه 
الجرية، وأدان قيام قوات االحتالل وقطعان املستوطنني باالعتداء عىل أهلنا يف قرية عورتا الصامدة 
“إرهاب  اإلرسائيلية  الجرائم  إلدانة  الدولية  األرسة  ودعا  غزة،  وقطاع  الشامل  محافظات  كافة  ويف 

الدولة املنظم”، التي يرتكبها املستوطنون وقوات االحتالل، يومياً عىل مرأى ومسمع العامل.

انتهاكات  يف  للبحث  الرابعة  جنيف  اتفاقيات  عىل  املتعاقدة  السامية  للدول  مؤمتر  لعقد  ودعا 
واحرتام  االنتهاكات  بوقف  إرسائيل  إللزام  الالزمة  اإلجراءات  والتخاذ  االتفاقيات  لهذه  إرسائيل 

االتفاقيات.

سادساً: تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية:

دعا املجلس املركزي وانطالقاً من قراراته السابقة إىل تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية 
وأطرها ومؤسساتها ودوائرها انطالقاً من إجراء انتخابات ملجلس وطني جديد بالتزامن مع االنتخابات 
الوطن  يف  االنتخابات  وإجراء  الكاملة  النسبية  أساس  عىل  أشهر،  ستة  خالل  والترشيعية  الرئاسية 
ومخيامت اللجوء، والشتات وحيثام أمكن ذلك لتأكيد وترسيخ املشاركة الوطنية الكاملة عىل أساس 
يف  املحلية  للهيئات  االنتخابات  بإجراء  االلتزام  وتأكيد  السياسية،  والتعددية  الديقراطية  الخيارات 
2011/07/09 وانتظام عقدها. ودعوة املنظامت الشعبية لتجديد أطرها وكوادرها من خالل إجراء 

انتخاباتها وعقد مؤمتراتها العامة لتلبية االستحقاقات البنامجية والتنظيمية املرتتبة.

ودعا إىل تأمني دعم االتحادات واملنظامت الشعبية وتوفري الظروف املالمئة للقيام بدورها املهني 
والوطني.
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سابعاً: تحية ألرسانا البواسل:

حيا املجلس أرسانا البواسل وجرحى الكفاح الوطني وأرس شهدائنا األبرار، وأكد أن ساعة الخالص 
والحرية قد اقرتبت، وليكن أبطال الحرية عىل ثقة أن تحريرهم من سجون االحتالل ومعتقالته هي 
العادلة وهذا  لقضيتنا  املتسارع  التأييد  فهذا  الفلسطيني،  الشعب  أبناء  ولكل  للقيادة  األوىل  املهمة 

اإلجامع غري املسبوق سيؤدي يف أقرب اآلجال إلنهاء االحتالل وإقامة الدولة وإطالق أرسانا البواسل.

كام أكد املجلس يف بيانه الختامي دعمه املطلق للحملة الجامهريية والرسمية الفلسطينية التي 
التحية  الشهداء املحتجزة يف مقابر األرقام لدى سلطات االحتالل، ووجه  تعمل لإلفراج عن جثامني 

لكل القوى واألحزاب والحكومات يف العامل التي تساند وتؤيد حق أرسانا البواسل يف الحرية.

ثامناً: املقاومة الشعبية إلنهاء االحتالل واالستيطان:

حيا املجلس صمود شعبنا يف وطنه يف وجه االحتالل واالستيطان وجدار الضم والفصل العنرصي، 
وأكد أن املقاومة الشعبية يف كل املدن والقرى واملخيامت هي طريق الخالص من االحتالل واالستيطان، 

هذه املقاومة التي تحظى اليوم بالتأييد الواسع من الرأي العام العاملي ومن األرسة الدولية.

التنفيذية والسلطة الوطنية العتبار املناطق املنكوبة من االستيطان مناطق تطوير  ودعا اللجنة 
الدوليون  املتضامنون  يبذلها  التي  الجهود  حيا  كام  مستلزمات صمودها،  وتأمني  األوىل  الدرجة  من 

للوقوف إىل جانب شعبنا من أجل نيل حقوقه اإلنسانية والوطنية.

تاسعاً: حصار غزة يجب أن ينتهي دون تأخري وأن أحد أهداف املبادرة الرئيسية هو إعادة إعامر 
غزة:

املواطنون  يتعرض  إرسائيل، كام  قبل  لحصار وحيش من  يتعرض  غزة  أن شعبنا يف  املجلس  أكد 
الدولية  األرسة  وحمل  ومزروعاتهم،  أراضيهم  من  اقرتبوا  كلام  العدوان  أنواع  ولشتى  النار  إلطالق 
التحرك  إىل  اإلنسان  حقوق  هيئات  دعا  كام  غزة،  قطاع  يف  ألهلنا  الظامل  الحصار  هذا  مسؤولية 
 الفوري إلصدار قرار من مجلس األمن الدويل يرغم إرسائيل عىل إنهاء هذا الحصار الظامل لشعبنا يف

قطاع غزة.

وتقدم املجلس بالتحية إىل شباب فلسطني الذين وقفوا وقفة واحدة موحدة يف الضفة والقطاع 
التنفيذية  اللجنة  وأوىص  االحتالل”،  إنهاء  يريد  الشعب  االنقسام،  إنهاء  يريد  “الشعب  هاتفني: 
محمود  الرئيس  ملرسوم  تنفيذاً  وتثبيت صالحياتها  الوطني،  العمل  هيئة  دور  باستنهاض  والحكومة 
غزة،  قطاع  يف  التحرير  منظمة  وذراع  الوطنية  املرجعية  هي  الوطني  العمل  هيئة  باعتبار  عباس، 
وإسنادها حتى تنجز مهامها يف إنهاء االنقسام ودعم صمود أهلنا يف غزة يف مواجهة الحصار والعدوان 
اإلرسائييل، وأن يكون إعادة إعامر غزة أولوية يف برنامج املصالحة، واالستفادة من مجمل التطورات 
الجديدة إلنهاء الحصار الذي يخنق قطاع غزة بفتح املعابر مبا فيها معب رفح، وبذل الجهود إلعادة 

اإلعامر من خالل مؤسسات دولية.

يتصل  مبا  ضحاياه  وإنصاف  االنقسام  عن  الناجمة  الوظيفية  املشكالت  لتوثيق  املجلس  ودعا 
املترضرين،  واملزارعني  البطالة  وعامل  الخريجني  مشكلة  ومعالجة   ،2007–2006–2005 مبوظفي 
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وتتابع  تتلقى  خاصة  لجنة  تشكيل  عن  اإلعالن  وكذلك  السفر،  جوازات  بشأن  سليمة  آليات  ووضع 
املشاكل القامئة يف قطاع غزة.

عارشاً: التمسك الكامل بحق الالجئني بالعودة إىل ديارهم التي هجروا منها وفق القرار 194:

مبادرة  يف  ورد  كام   ،194 الدويل  القرار  وفق  بالعودة  الثابت  الالجئني  حق  عىل  املجلس  أكد 
يدعو فإنه  النضايل،  املجرى  هذا  يف  تصب  التي  الوطنية  الجهود  كافة  يحيي  وإذ  العربية،   السالم 

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير إىل مواكبة أشمل للقضايا امللحة املثارة يف العديد من مواقع اللجوء 
الذي  املحدود  تقديره لإلنجاز  املجلس عن  أعرب  السياق فقد  لبنان، ويف هذا  والشتات وخاصة يف 
تحقق عىل صعيد تلبية بعض الحقوق اإلنسانية ألهلنا يف لبنان، فإنه يدعو الستمرار الجهد واملتابعة 
تعزيزاً لصمودهم ولتمسكهم  البارد  نهر  امللف، ومن أجل اإلرساع يف إعامر مخيم  عىل صعيد هذا 
التوطني مشاريع  مواجهة  يف  العربية  للمبادرة  ووفق   194 رقم  األممي  القرار  وفق  العودة،   بحق 

والتهجري.

التكافل  الفلسطيني ولفكرة  الرئيس للطالب  الكبري إلنشاء صندوق  وأعرب املجلس عن تقديره 
الكريم  العيش  مقومات  بتأمني  الكفيلة  السبل  وتدقيق  دراسة  إىل  يدعو  فإنه  املطروحة،  األرسي 
الخدمات  تقديم  من  يتمكن  ليك  الفلسطيني  األحمر  الهالل  بخدمات  ولالرتقاء  الشهداء  لعائالت 
الصحية ألبناء املخيامت، وكذلك العمل عىل مراجعة الرتاجع الواضح يف خدمات وكالة الغوث واملنحى 

العام لتقليص موازنتها.

حادي عرش: املجلس املركزي يحيي ويهنئ املرأة الفلسطينية:

توجه املجلس إىل املرأة الفلسطينية ملناسبة يوم الثامن من آذار، يوم املرأة العاملي، بكل التحية 
والتهنئة، ويحيي صمودها يف وجه االحتالل ودورها الرائد يف البناء الوطني، ويحيي أخواتنا األسريات 
عيد  يوم  عام  كل  من  آذار  من  الثامن  اعتبار  إىل  ودعا  ومعتقالته،  االحتالل  سجون  يف  الصامدات 
وطني تكرياً للمرأة الفلسطينية، وتجسيداً لدورها الطليعي يف بناء املجتمع الفلسطيني الديقراطي 

والتعددي.

املرأة، ومتكينها  التمييز ضد  إزالة كافة أشكال  الوطنية دعا املجلس املركزي إىل  املناسبة  وبهذه 
من التعلم والعمل وتوفري الضامن الصحي واالجتامعي لها وألرستها، وسن القوانني والترشيعات التي 
تلغي كافة أشكال التمييز املوروثة من العادات والتقاليد البالية، ومتكينها بالتايل من املشاركة الكاملة 
يف صنع القرار والبناء واملسئولية الوطنية من القاعدة وحتى القمة، كام دعا إىل اعتامد الكوتا الخاصة 
باملرأة وبنسبة ال تقل عن 20% يف أطر املنظمة والسلطة الوطنية، وكذلك يف كل الفصائل واألحزاب 
الفلسطينية تأكيداً وترسيخاً لدور املرأة يف الكفاح الوطني ويف بناء املجتمع الديقراطي ويف املجال 

السيايس واالجتامعي مبا يضمن املساواة الكاملة يف الحقوق والواجبات بني الرجل واملرأة.

بوضع  املرأة،  ضد  التمييز  أشكال  جميع  إلغاء  اتفاقية  إىل  فلسطني  انضامم  تجسيد  إىل  ودعا 
السياسات واإلجراءات والتدخالت اإليجابية التي تقود إىل تحقيق املساواة، وإلغاء التمييز املامرس 

ضد املرأة ومتكينها من أخذ دورها كامالً.
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ثاين عرش: املجلس يعب عن تضامنه مع الشعب الياباين:

عب املجلس عن تضامنه العميق مع الشعب الياباين الصديق يف مواجهة هذه الكارثة الطبيعية 

التي نجمت عن الزلزال الذي أصاب بعض الجزر اليابانية، مؤكداً وقوفه إىل جانب الشعب الياباين 

وحكومته يف مواجهة الكارثة.

واإلنسانية  الفنية  واملساعدة  العون  تقديم  إىل  الذرية  الطاقة  ووكالة  العامل  دول  املجلس  ودعا 

للشعب الياباين وحكومته، وقدم تعازيه الصادقة ألرس الضحايا، جراء هذه الكارثة ومضاعفاتها التي 

أودت بحياة اآلالف من اليابانيني.

وقرر املجلس املركزي التأكيد عىل االلتزام الكامل بعقد اجتامعاته الدورية كل ثالثة أشهر، وأن 

تقوم اللجنة التنفيذية من خالل املجلس بتقديم التقارير الوافية عن مختلف أوجه نشاطات العمل 

التمثيل  مستوى  رفعت  التي  الدول  وجميع  الالتينية  أمريكا  دول  موقف  عالياً  مثن  كام  الوطني، 

املحتلة األرايض  كامل  عىل  املستقلة  دولته  بإقامة  الفلسطيني  الشعب  بحق  اعرتافاً   الفلسطيني 

عام 1967.

وثيقة رقم 68:

الثورات  حول  الزعبي  حنني  اإلرسائييل  الكنيست  يف  النائب  مع  مقابلة 
العربية وعملية التسوية السلمية68 ]مقتطفات[

19 آذار/ مارس 2011

كيف تقرئني واقع إرسائيل يف ظل انتفاضات الشارع العريب املتتالية؟ 	•

تحييد  وعىل  العريب  العامل  ضعف  عىل  قامت  إرسائيل  اسرتاتيجية  من  كبرياً  جزءاً  أن  واضح   –

اإلرسائييل، مبعنى عدم دخولها  الفلسطيني –  الرصاع  اتخاذ دور حقيقي يف  العربية من  الدول 

كطرف فاعل للدفاع عن حقوق الفلسطينيني إمنا دخولها بشكل متجانس مع املصالح األمريكية 

تطّور  وليس  األنظمة  بقاء  كمصلحة  تعرف  العربية  املصلحة  ألن  سواء،  حدٍّ  عىل  واإلرسائيلية 

العربية واملحيط  األنظمة  ارتياحها من  للتعبري عن  الدوام  الشعوب. وهذا ما دعا إرسائيل عىل 

العريب وكثرياً ما قسمت العامل العريب إىل محورين هام: محور الرش ومحور الخري، حيث إن معظم 

الدول العربية تقع ضمن محور الخري اإلرسائييل.

بالنسبة إلرسائيل متامًا، فنحن نقرأ  الوضع  العريب تغرّي  العامل  املتتالية يف  الثورات  حالياً ويف ظل 

الكنيست، ونقرأ مخاوف من خالل ترصيحات رئيس  التحليالت اإلرسائيلية متامًا، ويف  تخبطاً يف 

إرسائيل  إن  قال:  الذي  أشكنازي  غايب  السابق  اإلرسائييل  الجيش  أركان  وقائد  نتنياهو  الحكومة 

مستعّدة لكل االحتامالت ويف مقّدمتها الحرب، ما يعني أن إرسائيل ُتدرك أن االحتامالت مفتوحة، 

طويلة  ملدة  تستقّر  لن  املنطقة  أن  إىل  أشار  نتنياهو  أن  كام  كانت،  كام  عليها  تسيطر  ال  وهي 


