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األخوات واإلخوة ...الحضور الكريم
نكرر تقديرنا واعتزازنا مبؤمتركم وجهدكم الكريم ،ونشد عىل أياديكم ونحييكم ونعاهدكم عىل
مواصلة النضال واملقاومة حتى الحرية والعودة واالستقالل ،وأقول لكم إن شعبنا مل يكن يف أي وقت
أقرب من اليوم من تحقيق وإنجاز حقوقه الوطنية بفضل صموده ومقاومته وتضحياته وإرادته وإميانه
الال محدود يف حقه يف أرض اآلباء واألجداد وسيحتفل شعبنا يف شوارع القدس وأزقتها ويف ساحات
املسجد األقىص وكنيسة القيامة بحريته وبعودته واستقالله قريباً ،فموعدنا القدس إن شاء الله.
أمتنى ملؤمتركم النجاح والتوفيق.
عاشت فلسطني ....عاشت منظمة التحرير الفلسطينية

وثيقة رقم :114

البيان الختامي ملؤمتر فلسطينيي أوروبا التاسع حول الثوابت الفلسطينية
114
وحق العودة
 13أيار /مايو 2011

بسـم الله الرحمـن الرحيـم – فوبرتال (أملانيا) ،السابع من أيار /مايو 2011
انعقد مؤمتر فلسطينيي أوروبا التاسع ،تحت شعار “جيل العودة ،يعرف دربه” ،يف السابع من
أيار /مايو  ،2011يف مدينة فوبرتال يف غرب أملانيا .وقد شارك يف أعامل املؤمتر ،آالف الفلسطينيني
الذين تو ّزعوا عىل وفود وجامهري جاءته من شتى أرجاء القا ّرة األوروبية ،وبحضور قيادات وشخصيات
فلسطينية بارزة وفاعلة من الوطن املحتل وخارجه ،عالوة عىل حشد من الشخصيات العا ّمة وممثيل
املؤسسات وقطاعات املتضامنني ،العربية واإلسالمية واألوروبية.
وقد ّ
نظمت هذا املؤمتر التاسع ،األمانة العامة ملؤمتر فلسطينيي أوروبا ،ومركز العودة الفلسطيني،
والتج ّمع الفلسطيني يف أملانيا ،باالشرتاك مع مؤسسات فلسطينية من أرجاء أوروبا.
التمسك مبا ورد يف مق ّررات مؤمترات فلسطينيي أوروبا
ويجدِّد مؤمتر فلسطينيي أوروبا التاسع،
ّ
السابقة ،يف انعقادها يف لندن ( ،)2003وبرلني ( ،)2004وفيينا ( ،)2005وماملو ( ،)2006وروتردام
( ،)2007وكوبنهاغن ( ،)2008وميالنو ( ،)2009وبرلني (.)2010
وخلص املؤمتر يف ختام أعامله إىل املق ّررات التالية ،الصادرة باسم املجتمعني فيه:
 /1نعلن مجدداً ،التش ّبث بحقّ الشعب الفلسطيني يف العودة إىل أرضه ودياره التي هُ ِّجر منها
يف فلسطني ،ونؤكد ّأن حقّ العودة غري قابل للنقض أو االجتزاء أو االلتفاف أو التحوير ،فالعودة حقّ
جامعي وفرديّ ال رجعة عنه ،وسيواصل شعبنا الكفاح حتى تفعيله.
بتمسك األجيال الفلسطينية الجديدة بقض ّيتها ،وتش ّبثها بح ِّقها يف العودة إىل فلسطني،
ُ /2نشيد ّ
ّ
ونحث عىل استيعاب الطاقات الفلسطينية الشا ّبة يف مؤسسات العمل الفلسطيني وأطره يف شتى
مستوياتها ،وإطالق الفرص لها لخدمة القضية الفلسطينية ،مع رعاية احتياجاتها والعناية بتط ّلعاتها.
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نعب عن انشغالنا الشديد بالهجمة املتصاعدة التي يشنّها االحتالل اإلرسائييل عىل مدينة
ِّ /3
ِّ
القدس وسكانها الرشعيني ،مع تفاقم الطرد الجامعي واإلخالء السكاين وتدمري املنازل .ونحذر من
املؤسسية بحق املقدسيني واقتالعهم ،وتطويق تجمعاتهم السكانية بأحزمة
تصعيد العنرصية
ّ
ِّ
االستيطان والجدران العنرصية .كام نحذر من املساس باملقدسات واألوقاف اإلسالمية واملسيحية يف
القدس الرشيف ،والتعدي املنهجي عىل معامل املدينة التاريخية والحضارية.
 /4نؤكد ّأن شعبنا لن َ
للترصف
حساب ثوابته املؤكدة وحقوقه غري القابلة
يقبل بأيِّ تسوي ٍة عىل
ّ
ِ
ومطالبه املرشوعة .وندعو كافة األطراف للوقوف إىل جانب شعبنا عىل طريق التح ّرر من االحتالل
وتفعيل العودة وتحقيق السيادة عىل أرضه وموارده.
 /5نطالب بدعم قيام الدولة الفلسطينية الح ّرة وذات السيادة الكاملة ،وعاصمتها القدس ،والتي
تجسد مفهوم االستقالل غري املنقوص .ونؤكد يف هذا الصدد ّأن جوه َر قضي ِة شعبنا يتمثل يف عودة
ِّ
هجروا منها ،وإنهاء االحتالل ،وتقري ِر املصري.
الالجئني الفلسطينيني وذراريهم إىل أرضهم وديارهم التي ِّ
تم إبرامه برعاية الشقيقة
 /6نبارك للشعب الفلسطيني اتفاق املصالحة بني الفصائل ،الذي ّ
مرص ،ونرى فيه تحصيناً
الفلسطيني ،مبا يحشد الجهود لحامية الحقوق الفلسطيني ِة
للموقف الداخيل
ِ
ِّ
الثابتة ،وملواجهة مخططات االحتالل.
 /7ندعو إىل اتخاذ اإلجراءات الكفيلة بإفراز متثيل دميقراطي للشعب الفلسطيني يف شتى مواقع
انتشاره ،مع حرص الفلسطينيني يف أوروبا عىل النهوض مبسؤولياتهم يف هذا املجال ،فوراً وبال إبطاء،
ونؤكد جاهزيتهم للمشاركة يف األطر الفلسطينية الجامعة وفق معايري دميقراطية ش ّفافة.
 /8نلفت انتباه العامل أجمع ،إىل خطورة النموذج العنرصي الذي يواصل االحتالل اإلرسائييل
تعزيزه مبزيد من الغطرسة ،سواء يف الضفة الغربية وقطاع غزة ،أم بحق الشعب الفلسطيني يف
األرايض املحتلة سنة  ،1948مستعيناً يف ذلك بالجدران واملستوطنات وإقامة املعازل السكانية وسنّ
القوانني والترشيعات ،واتخاذ إجراءات مك ّرسة لتعزيز هذا النموذج الذي ال يجوز السامح باستمراره
ِّ
يتوجب قطع االمتيازات عنه وإخضاعه للمحاسبة وفرض العقوبات ال ّرادعة
يف عاملنا
املتحض ،بل ّ
عليه.
ُ /9نح ِّيي الشعوب العربية وثورا ِتها املجيدة ،ونرى يف نهوض األ ّمة ومكافحة االستبداد وإقامة الحكم
العادل ،تعزيزاً للشعب الفلسطيني يف مواجهة االحتالل ،واستنهاضاً لدور األ ّمة يف احتضان قضية فلسطني.
 /10نستشعر بأمل بالغ ،محنة أبناء شعبنا الالجئني يف العراق والنازحني منه ،وكذلك واقع الالجئني
وطي صفحتها ،مبا يتامىش مع
الفلسطينيني يف لبنان ،وندعو كافة األطراف املعنية إلنهاء هذه املعاناة ّ
التمسك الفلسطيني بحق العودة إىل األرض والديار املحتلة سنة  ،1948ومبا يستجيب أيضاً لحقوق
ّ
اإلنسان وكرامته ،وللحقوق املدنية واالجتامعية.
 /11نح ِّيي كافة الجهود املسا ِندة للشعب الفلسطيني تحت االحتالل والعدوان والحصار ،ونث ِّمن
املرشوعات واملبادرات والحمالت واملواقف التي تقف إىل جانب قضية فلسطني العادلة ،وخاصة قرر
إعادة إعامر غزة بعد العدوان اإلرسائييل الغاشم .كام نستذكر باعتزاز سري َة املتضامن اإليطايل فيتوريو
أريغوين ،الذي سيبقى منوذج ًا ح ّياً يف ذاكرة شعبنا الفلسطيني يف ِّ
كل مكان.
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ُ /12نعرب يف الختام عن اعتزازنا العميق ،بصمود شعبنا الفلسطيني وتضحياته الكبرية ،من
الشهداء والجرحى واألرسى واملعتقلني ،دفاعاً عن وطنه ودياره ومق ّدساته ،وذ ْوداً عن حقوقه وحر ّيته
وكرامته ،وعبوراً بقض ّيته إىل آفاق تنفتح عىل العودة وتقرير املصري ،والخالص من االحتالل.

وثيقة رقم :115

بيان للمبادرة الوطنية حول فلسطينيي  1948والعمل السيايس
115
و“إرسائيل”
 15أيار /مايو 2011

البيان التأسييس والربنامج املرحيل للمبادرة الوطنية لتفعيل العمل الجامعي
الهدف :العمل عىل تطوير أدوات ووسائل العمل الجامعي من خالل انتخاب هيئة وطنية جامعة
متثيلية للفلسطينيني يف الداخل
منطلقاتنا:
– مع بداية القرن الواحد والعرشين ،يبدو جلياً أن الفلسطينيني قد عجزوا عن تحقيق أهدافهم
املعلنة والتي متت بلورتها عىل خلفية النكبة الفلسطينية – النكبة ونتائجها .أهم أوجه هذا العجز
تتمثل يف عدم قدرة الحركة الوطنية الفلسطينية عىل تحقيق أي من أهدافها االسرتاتيجية :العودة،
التحرير أو حتى إقامة دولة فلسطينية عىل جزء من فلسطني التاريخية وانتهاء بالتدهور الحاصل
ملكانة منظمة التحرير كإطار جامعي ومتثييل للفلسطينيني.
– هنالك حالة متفشية من“تحييد السياسة” ،مبعنى أن القيادات تترصف من دون الرجوع إىل
الجمهور ومصالحه وخياراته .فعىل سبيل املثال ،الذي يؤكد الحالة الفلسطينية املسترشية ،هو تنكر
القيادات إىل رغبات وخيارات غالبية أبناء الشعب الفلسطيني يف قضايا عدة .أهمها مراجعة جدية
لخيار أوسلو وتنكر القيادات للخيار الدميقراطي الذي يحتم انتخاب قيادة رشعية وجامعية للشعب
الفلسطيني.
– بالنسبة للفلسطينيني يف الداخل ،فالعجز يتمثل يف عدم القدرة عىل تحقيق أي من األهداف
املعلنة التي تحدد مكانتهم ،مثل :املساواة ،التهويد ،أو عىل األقل منع الدولة من اإلمعان يف سياسات
التنكر والتمييز واملطاردة واملصادرة ،إلخ ...يعود هذا الوضع إىل أسباب أهمها السياسات اإلرسائيلية
وتحولها املعلن إىل سياسات االستثناء واالستعالء اإلثني من جهة ،وإىل حالة االنهيار الداخيل والترشذم
وغياب العمل الجامعي السيايس كثقافة سياسية ،مام انعكس عىل السلوك والتفكري السيايس وغياب
إطار ميثل حالة الجامعية.
– حالة الترشذم والضعف الداخيل ،هي أساساً حالة متعلقة بغياب ثقافة العمل الجامعي التي
تسود العمل السيايس ،والنابعة من شخصنة هذا العمل بكل ما تحمل هذه القيمة من انعكاسات
سلبية عىل نجاح نضاالتنا السياسية الجامعية .تتنكر القيادات الفلسطينية يف الداخل ،مام تحمله من
قيمة الشخصنة املقيتة ،إىل مطلب انتخاب هيئة وطنية متثيلية للفلسطينيني يف الداخل ،رغم التأييد
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