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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

203

 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
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املشاريع خضعت للرشاكة من قبل هذه العصابة بقيادة الدحالن والتي استثمر منها الجزء األكرب
لحسابه الخاص خارج الوطن.
ثالثاً :التآمر الثابت يف سلوك هذه الجامعة يف محاولة الحتالل إرادة الحركة كمقدمة لكرس اإلرادة
ينج منها حتى الشهيد القائد يارس عرفات وكان شعارهم دوم ًا تكريس
السياسية الوطنية التي مل ُ
التجنح واملحاور كسلوك الحتالل إرادة الحركة.
وعليه فإن اللجنة املركزية لحركة فتح برئيسها األخ أبو مازن تتوجه إىل األطر القيادية والقواعد
التنظيمية يف الوطن والشتات والسجون واملعتقالت ،وتدعوهم لالصطفاف خلف قرارها الهادف إىل
تطهري الحركة من هذه الطحالب التي منت عىل ضفاف الدم الفلسطيني بعد أن جفت املستنقعات
وأصبحت عارية تحت أشعة الشمس حيث ال مجال لالجتهادات والتفسريات املزدوجة وعىل األطر
كافة يف املواقع كافة التحيل بروح االلتزام باألنظمة والقوانني واللوائح الحركية يف هذا الظرف الدقيق.
إن فتح بعظمتها وإرثها النضايل الكبري تحتفظ ببوصلتها باتجاه تحرير الوطن ووحدة الشعب عىل
قاعدة خيارها االسرتاتيجي بإنهاء االحتالل وعودة الالجئني واالنتقال النوعي بالحياة الداخلية يف إطار
منظمة التحرير بتكريس الدميقراطية كنظام حياة والتعددية السياسية وتحقيق الشفافية مبا ميكن
شعبنا من تجسيد طموحه بالتحرير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.
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اتفاق عىل خطة العمل وحشد التأييد الدويل لفلسطني ..تأكيد عريب عىل التوجه إىل
“األمم املتحدة”
نص البيان الختامي :أسفر اجتامع اللجنة املصغرة املنبثقة عن لجنة مبادرة السالم العربية التي
اختتمت أعاملها أمس برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدويل عن
اتفاق نص عىل “التأكيد عىل القرار العريب بالتوجه إىل األمم املتحدة لدعوة دولها األعضاء لالعرتاف
بدولة فلسطني عىل خطوط الرابع من يونيو  1967وعاصمتها القدس الرشقية ،والتحرك لتقديم طلب
العضوية الكاملة لها يف األمم املتحدة” .وتم االتفاق عىل عنارص خطة العمل املقرتح تنفيذها خالل
الفرتة املقبلة ،ملواصلة التحرك واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذها وحشد التأييد الدويل لها يف
ٍّ
كل من مجلس األمن والجمعية العامة .ونصت النقطة الثالثة من االتفاق عىل أن “تتضمن عنارص
ُ
خطة التحرك املشار إليها إجراء سلسلة من الزيارات واالتصاالت واملشاورات مع الدول األعضاء يف
مجلس األمن واملجموعات الجيوسياسية يف األمم املتحدة واملنظامت اإلقليمية والدولية املعنية” .كام
تم االتفاق عىل عقد اجتامع للجنة الوزارية ملبادرة السالم العربية يف األسبوع الثاين من شهر سبتمرب
 2011للنظر يف املستجدات ومتابعة املوقف واتخاذ الخطوات الالزمة يف هذا الشأن .وكان بيان اللجنة
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