الوثائق الفل�سطينية ل�سنة 2011

وثيقة رقم :201

بيان صحفي ملحمد دحالن حول قرار املحكمة املركزية لحركة فتح

201

 28متوز /يوليو 2011
تعقيباً عىل قرار املحكمة الحركية بخصوص الطعن املقدم من قبيل فإنني أتقدم بالشكر الجزيل
لرئيس وأعضاء املحكمة الحركية عىل ما بذلوه من جهد ملعالجة هذا الطعن وعىل ما أبدته املحكمة
من حرص عىل رضورة االلتزام باإلجراءات النظامية والقانونية يف معالجة وكفالة حقوق أعضاء وكوادر
وقيادات الحركة وتأكيداً عىل االلتزام الكامل بقرار املحكمة فإنني سأتقدم خالل األيام القادمة ووفقاً
لقرار املحكمة مبذكرة إىل األخ أمني رس حركة فتح ،أطالبه فيها بإجراء تحقيق نزيه وعادل يف القضايا
ذات الطابع التنظيمي املنسوبة يل ،كام نص عىل ذلك قرار املحكمة.
ويف الختام أجدد تأكيدي عىل رضورة االلتزام بوحدة الحركة ومتاسكها وأنتهز هذه املناسبة
ألتقدم بالشكر لكافة أعضاء وكوادر وقيادات الحركة الذين عربوا وما زالوا عن تضامنهم معي
وانتصارهم للحق ورفضهم للظلم .وأعاهد شعبنا الفلسطيني بأنني سأبقى وفياً لقضيته وحقوقه
الوطنية العادلة ،داعياً كافة فعاليات ومؤسسات شعبنا إىل االلتفاف حول القيادة الفلسطينية يف
نضالها من أجل الحصول عىل االعرتاف بدولة فلسطينية يف أيلول القادم.

وثيقة رقم :202

البيان الختامي للمجلس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية حول دعم
202
قرار التوجه لألمم املتحدة
 28متوز /يوليو 2011

عقد املجلس املركزي الفلسطيني دورته الخامسة والعرشين /دورة إنجاز استحقاق الدولة
والوحدة ،برئاسة رئيس املجلس الوطني سليم الزعنون ،وبحضور الرئيس محمود عباس يف مدينة
رام الله يومي  27و 28من متوز الجاري.
وكان الزعنون ،رئيس املجلس ،قد عقد سلسلة اجتامعات تشاورية ألعضاء املجلس وفعاليات
وطنية يف ّ
عمن ،والخليل ،ونابلس ،ورام الله ،لتدارس األوضاع العامة واملوضوعات املعروضة أمام
املجلس املركزي ،حيث عرضت خالصات هذه االجتامعات عىل املجلس.
يثمن املجلس هذه املبادرة باعتبارها إسهام ًا يف تفعيل املجلس الوطني الفلسطيني ،وسوف
يواصل رئيس املجلس جهوده لاللتقاء مع أعضاء املجلس يف قطاع غزة وبقية التجمعات الفلسطينية
يف الخارج.
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وقد أصدر املجلس يف ختام أعامله البيان التايل:
أوالً :الدعم الكامل لقرار القيادة التوجه لألمم املتحدة لنيل االعرتاف والعضوية لدولة فلسطني:
إن املجلس املركزي الفلسطيني وانطالقاً من الحق املطلق للشعب الفلسطيني يف تقرير مصريه
وإقامة دولته املستقلة أسوة بكل شعوب األرض وعىل أساس قرارات الرشعية الدولية والعربية،
ويف ظل هذا التأييد العاملي الجارف لحق شعبنا يف االستقالل والحرية ،فإن املجلس املركزي يقرر
تقديم الدعم الكامل للقيادة وتفويضها ملواصلة خطة التحرك السيايس والدبلومايس من أجل
الذهاب إىل األمم املتحدة مبا يف ذلك مجلس األمن والجمعية العامة يف أيلول املقبل للحصول عىل
االعرتاف الدويل الكامل بدولة فلسطني بحدود الرابع من حزيران عام  1967والعضوية الكاملة يف
األمم املتحدة.
وإن املجلس املركزي الفلسطيني وأمام هذا املنعطف التاريخي الحاسم يف كفاحنا الوطني يتوجه
إىل أشقائنا وأصدقائنا وإىل كل محبي الحرية والعدالة يف العامل لدعم وتأييد ومساندة هذا الحدث
التاريخي إلنصاف الشعب الفلسطيني وإنهاء آخر احتالل يف التاريخ.
ويؤكد املجلس املركزي متسك شعبنا بالسالم العادل والدائم والشامل عىل أساس إنهاء االحتالل
اإلرسائييل ألرضنا وتحقيق األمن واالستقرار لدول وشعوب الرشق األوسط.
ويؤكد املجلس املركزي أن اعرتاف األمم املتحدة بدولة فلسطني وبعضويتها يف الهيئة الدولية إمنا
يوفر الرشوط والظروف املوضوعية ملفاوضات جادة تحت الرعاية الدولية وعقد املؤمتر الدويل وصوالً
إىل تحقيق حل الدولتني عىل أساس حدود الرابع من حزيران عام  1967تطبيقاً لقرارات الرشعية
الدولية ذات الصلة مبا فيها القرار .194
ثانياً :إنجاز املصالحة الوطنية يف أقرب اآلجال:
يتوجه املجلس املركزي بالتحية والتهنئة لشعبنا الفلسطيني عىل توقيع اتفاق املصالحة الوطنية
برعاية مرص الشقيقة يف أيار املايض ،ويعترب املجلس هذا االتفاق التاريخي دليالً صارخاً وبرهاناً
ساطعاً عىل أن االنقسام هو ظاهرة طارئة يف حياة وتاريخ شعبنا ويف كفاحنا الوطني املديد من
أجل تحرير أرضنا من االحتالل واالستيطان اإلرسائييل وإقامة دولتنا الفلسطينية املستقلة وعاصمتها
القدس الرشقية (الرشيف) وعىل أساس حدود الرابع من حزيران .67
إن املجلس املركزي الفلسطيني يدعو كافة الفصائل والقوى الوطنية إىل مواصلة الحوار واللقاءات
الوطنية عىل كل املستويات يف الداخل والخارج إلزالة كافة العقبات التي ال زالت تعرتض تطبيق
اتفاق املصالحة عىل أرض الواقع ومبا يحقق اآلمال التي يعقدها شعبنا عىل قيادته وقواه السياسية
إلنهاء االنقسام الغريب عن شعبنا وتاريخه.
كام يؤكد املجلس املركزي الفلسطيني عىل رضورة اإلرساع بالخطوات العملية من أجل عقد
اجتامع اللجنة العليا لتفعيل مؤسسات م.ت.ف وإعادة تشكيل املجلس الوطني الفلسطيني وفق
إعالن القاهرة عام  2005التزاماً باتفاق املصالحة.
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واملجلس املركزي وأمام هذا اإلنجاز التاريخي الوشيك عىل املستوى الدويل يف أيلول القادم
لالعرتاف بدولة فلسطني املستقلة وبعضويتها يف األمم املتحدة ،فإن تحقيق املصالحة وإنهاء ظاهرة
االنقسام الشاذة والطارئة هو الرشط الذي ال بد منه لرتسيخ وتعزيز االعرتاف العاملي بدولتنا
الفلسطينية مبا يضع نهاية حاسمة لالحتالل اإلرسائييل الذي يستغل واقع االنقسام للتهرب من
الرشعية الدولية وإلدامة احتالله واستيطانه لوطننا ولقدسنا الرشيف ،ويؤكد املجلس عىل تنقية
األجواء والحرص عىل الحريات وإطالق رساح جميع املعتقلني عىل خلفية حزبية أو سياسية.
ثالثاً :املقاومة الشعبية لالحتالل حق مرشوع لشعبنا:
يتوجه املجلس املركزي الفلسطيني يف هذه اللحظة التاريخية بالتحية إىل جامهري شعبنا الصامد
واملرابط يف الوطن والشتات واملخيامت ،يف غزة الباسلة ويف القدس الصامدة ،وإىل كل أهلنا يف املدن
والقرى واملخيامت الذين بصمودهم التاريخي يف وطنهم وأرضهم وقدسهم الرشيف ،قد فرضوا عىل
العامل وعىل العدو قبل الصديق أن يعرتف بحق هذا الشعب الذي تعرض لظلم تاريخي يف الحرية
واالستقالل وعودة الجئيه ويف إقامة دولته الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الرشيف.
وبفضل نضال شعبنا وصموده يف وجه بطش االحتالل اإلرسائييل تقف قضيتنا العادلة اليوم عىل
مشارف إنجاز تاريخي الذي يجسده هذا االعرتاف بدولتنا املستقلة من قبل  122دولة حتى اآلن
والذي مل يحدث له مثيل يف التاريخ من قبل ،إن هذا اإلنجاز التاريخي عىل املستوى الدويل ال بد
أن يتعزز بوقفة تاريخية وشاملة لشعبنا عىل األرض يف مواجهة االحتالل واالستيطان وجدار الفصل
العنرصي واملحاوالت اإلرسائيلية املشؤومة لتهويد القدس الرشيف العاصمة األبدية لدولة فلسطني
املستقلة.
لقد أبدع شعبنا أشكاالً عديدة من النضال الوطني حتى انتزع اعرتاف العامل واحرتامه لنضالنا
ولكفاحنا املديد ،ويف هذه اللحظة التاريخية فإن املقاومة الشعبية يف مقاومة االحتالل واالستيطان
هي الشكل النضايل الذي أثبت جدارة يف بلعني ،وبدرس ،ونعلني ،والنبي صالح ،واملعرصة ،والغور ،ويف
بيت حانون ،لقد حظي هذا الشكل النضايل من املقاومة الشعبية السلمية بدعم وتضامن من قوى
السالم يف إرسائيل ومن أرجاء العامل قاطبة ،وإن املجلس املركزي ،وهو يؤكد عىل هذا الشكل النضايل
الشعبي والسلمي ،فإنه يدعو قوى الرأي العام يف إرسائيل ويف العامل لنرصة شعبنا ودعم مقاومته
الشعبية السلمية ومعاقبة إرسائيل عىل قمعها وعنفها ضد املقاومة الشعبية.
ويؤكد املجلس املركزي عىل دعوة اللجنة التنفيذية وكافة الفصائل والقوى ومنظامت املجتمع
املدين لوضع الخطط واآلليات يف كافة األماكن واملواقع لتعبئة جامهري شعبنا وقطاعاته املختلفة يف
إطار املقاومة الشعبية يف مواجهة قطعان املستوطنني ،وإيصال رسالة إىل العامل بأن شعبنا الفلسطيني
مصمم عىل حامية أرضه وانتزاع استقالله وحريته.
ويؤكد املجلس املركزي أن املقاومة الشعبية حق مرشوع لشعبنا يف مواجهة االحتالل واالستيطان
ألرضنا.
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رابعاً :املجلس املركزي يدعو األشقاء العرب لتقديم الدعم لشعبنا:
إن املجلس املركزي وأمام الحصار والقمع واالحتالل اإلرسائييل وتدمري مقومات حياة شعبنا
واقتصاده الوطني وحالة الحصار الظامل عىل قطاع غزة ،يدعو األمة العربية الشقيقة ،دوالً وشعوباً،
إىل اإلرساع يف تقديم العون املادي واملايل لشعبنا ولسلطتنا الوطنية ،وقد صمد شعبنا عىل مدى تاريخ
كفاحه الطويل بفضل الدعم واإلسناد من أمتنا العربية ،واآلن فإن شعبنا أحوج ما يكون لهذا الدعم
يف هذه اللحظة التاريخية وشعبنا يقف عىل أبواب تحقيق االعرتاف الدويل والعضوية الكاملة يف
الهيئة الدولية.
إن املجلس املركزي يهيب بأمتنا العربية شعوب ًا ودوالً الشقيقة للتحرك الفوري إلزالة هذه
الضائقة املالية التي مير بها شعبنا وسلطتنا الوطنية ،واملجلس املركزي عىل ثقة بأن أشقاءنا لن
يرتددوا يف إنهاء هذه الضائقة ليواصل شعبنا صموده وكفاحه بدعم أشقائه وصوالً إىل انتزاع أرضه
من االحتالل اإلرسائييل وإقامة دولته املستقلة.
خامساً :القدس الرشقية عاصمة دولتنا األبدية:
يؤكد املجلس املركزي أن القدس الرشقية (الرشيف) هي جزء ال يتجزأ من األرض الفلسطينية
التي احتلت يف حزيران  67وينطبق قرار مجلس األمن  242عىل القدس كام ينطبق عىل سائر األرايض
الفلسطينية والعربية املحتلة.
وعىل هذا األساس فإن املجلس املركزي يعترب قرارات إرسائيل بضم القدس قرارات الغية ،وباطلة
وال قيمة لها ،ويؤكد املجلس أن األمم املتحدة ومجلس األمن قد أدانا يف عديد القرارات الضم
واالستيطان والتهويد وكذلك محكمة العدل الدولية التي اعتربت القدس جزء ال يتجزأ من األرض
الفلسطينية املحتلة واعتربت االستيطان والجدار باطالً وغري مرشوع ويجب إزالته.
ويف هذا املجال ،يؤكد املجلس املركزي أن القدس هي الطريق إىل السالم واألمن واالستقرار يف
الرشق األوسط وال سالم وال أمن بدون عودة القدس ومقدساتها املسيحية واإلسالمية بعيد ًا عن
االحتالل واالستيطان.
ويؤكد املجلس املركزي عىل املوقف الوطني لشهيدنا الخالد يارس عرفات “بأنه ليس فينا وليس
منا من يفرط بذرة تراب من أرض القدس” ،ويطلب املجلس املركزي من اللجنة التنفيذية العمل إليالء
موضوع القدس األولوية يف عملها ومتابعة قضاياها وتوحيد مرجعيات العمل من أجلها ،وتوفري الدعم
الالزم لصمود أهلها ومؤسساتهم ودعم املشاريع االقتصادية والثقافية التي تعزز صمودهم واعتامد
آليات العمل الالزمة لذلك كله ،وتقديم تقارير دورية للمجلس املركزي عام يتحقق يف هذا املجال.
سادساً :املجلس املركزي يقدم تعازيه للمغرب الشقيق وللرنويج الصديقة:
يتقدم املجلس املركزي بأحر التعازي لجاللة امللك محمد السادس وللشعب املغريب الشقيق بضحايا
سقوط الطائرة التي أودت بحياة  80ضابطاً وجندياً من أبناء الشعب املغريب ،كام يتقدم املجلس
املركزي بتعازيه الحارة للرنويج حكومة وشعباً عىل هذه املأساة التي أودت بحياة العديد من شبابه
نتيجة عمل إرهايب ،ويعرب املجلس املركزي عن إدانته واستنكاره لهذا العمل اإلرهايب اليميني املتطرف.
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سابعاً :التحية ألرسانا الصامدين يف سجون االحتالل ومعتقالته:
يتوجه املجلس املركزي بالتحية لكل أرسانا البواسل الصامدين يف سجون االحتالل ومعتقالته،
ويدين املجلس القرارات واإلجراءات العنرصية التي اتخذتها حكومة إرسائيل ضد األرسى واملعتقلني،
ويؤكد أن قضية األرسى كانت وستبقى القضية األساس يف عملنا وتحركنا يف كافة املجاالت املحلية
والدولية.
ويدعو املجلس السفراء واملمثلني الفلسطينيني يف الخارج إىل التحرك من أجل قضية األرسى يف
أوساط الرأي العام العاملي ،ولجان حقوق اإلنسان ومنظامت املجتمع املدين عىل مستوى العامل لفضح
املامرسات اإلرسائيلية وتقريب ساعة الحرية ألبطال الحرية من أبناء شعبنا.
ثامناً :املجلس يدين منع أعضاء املجلس من املشاركة يف االجتامع:
يؤكد املجلس املركزي إدانته لقيام سلطات االحتالل مبنع عدد من أعضاء املجلس مبن فيهم نائب
رئيس املجلس تيسري قبعة من الوصول إىل رام الله واملشاركة يف اجتامعات املجلس.
– عاش الكفاح الوطني يف سبيل الحرية واالستقالل والعودة.
– عاش التضامن العاملي مع شعبنا يف مقاومته السلمية ضد االحتالل واالستيطان.
– عاشت وحدتنا الوطنية الراسخة.
– التحية لكل دول وشعوب العامل التي تقف مع شعبنا وعدالة قضيته.

وثيقة رقم :203

بيان للجنة املركزية لحركة فتح حول أسباب فصل محمد دحالن
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 28متوز /يوليو 2011
رصح ناطق باسم اللجنة املركزية لحركة فتح مبا ييل:
يف أعقاب قرار املحكمة الحركية برد الطعن املقدم من محمد دحالن ومبا يثبت قانونية
قرار اللجنة املركزية بفصل الدحالن من الحركة ..تؤكد اللجنة املركزية أن قرارها بإقصائه قد
ارتكز عىل:
أوالً :تجاوزات متس األمن القومي واالجتامعي الفلسطيني مبا يف ذلك االستقواء بجهات خارجية
ينج منها وجيه وال زعيم
وارتكاب جرائم قتل عىل مدار سنوات طويلة ،ومامرسات ال أخالقية مل ُ
سيايس وال رجل أعامل يف قطاع غزة وذلك باستخدام البلطجية وفرقة املوت ،وأهلنا يف القطاع
الحبيب شهود إثبات عىل عمليات املس بالكرامات واألموال واملقامات االجتامعية وحتى األعراض
دون وازعٍ من ضمري.
ثانياً :الرثاء الفاحش نتيجة الكسب غري املرشوع ونهب أموال صندوق االستثامر آنذاك ملجموعة
من مصايص الدم يف املعابر وحركة البضائع وحركة األشخاص والتجارة من استرياد وتصدير وإقامة
418

