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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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املصغرة املنبثقة عن اللجنة الوزارية ملبادرة السالم العربية أشار يف بدايته إىل أن اللجنة عقدت
اجتامعاً بتاريخ  2011/8/3يف الدوحة برئاسة سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة
للتعاون الدويل بدولة قطر ،ومبشاركة معايل الدكتور نبيل العريب األمني العام لجامعة الدول العربية،
والدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،ومعايل السادة وزراء
خارجية ورؤساء وفود الدول أعضاء اللجنة ،وهم من اململكة األردنية الهاشمية ،وجمهورية مرص
العربية ،واململكة العربية السعودية ،والجمهورية اللبنانية ،واململكة املغربية .وأشارت اللجنة إىل
أنها بحثت خطوات التحرك العريب املقبلة يف األمم املتحدة ،يف ضوء التكليف الصادر للجنة املصغرة
عن اجتامع اللجنة الوزارية ملبادرة السالم العربية التي انعقدت بالدوحة بتاريخ  .2011/7/14وأكد
البيان أنه يف ضوء ما أقرته اللجنة الوزارية ملبادرة السالم العربية من مواقف وخطوات يف اجتامعيها
بتاريخ  5/28و 2011/7/14يف الدوحة فإنها استعرضت نتائج االتصاالت واملشاورات التي جرت مع
مختلف الجهات املعنية مبتابعة التحرك العريب لالعرتاف بدولة فلسطني وطلب العضوية الكاملة لها
يف األمم املتحدة ،كام تدارست اللجنة مختلف اإلجراءات القانونية والسياسية الواجبة االتباع خالل
الفرتة املقبلة واملتعلقة بالتحرك العريب يف األمم املتحدة ،وأنها خلصت بعد التداول إىل النقاط األربع
التي أقرتها.
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تعقيباً عىل قيام االحتالل الصهيوين ببناء وحدات استيطانية جديدة ،وإطالق مخططات لتنفيذ
رصح مصدر مسؤول يف حركة حامس مبا ييل:
مشاريع أخرى بوترية متسارعةَّ ،
إ َّننا يف حركة حامس ندين بش ّدة الخطوات املتالحقة التي ينتهجها الكيان الصهيوين يف تنفيذ
مشاريعه االستيطانية القامئة عىل رسقة األرايض الفلسطينية وتغيري معاملها وطمس حقائقها ،ونع ّدها
خرقاً فاضحاً للقوانني الدولية واستهتاراً بقرارات األمم املتحدة واملجتمع الدويل.
إ ّننا إذ ندين استمرار االحتالل الصهيوين يف بناء آالف الوحدات االستيطانية ،لنستهجن الصمت
الدويل املطبق تجاه هذه املخططات واملشاريع التي تع ّد جرمية ضد اإلنسانية واألعراف الدولية،
وندعو جامعة الدول العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي إىل تح ّمل مسؤولياتهام الكاملة يف حامية
الشعب الفلسطيني من خطر هذا الغول االستيطاين ،ورضورة التح ّرك العاجل لدى املؤسسات الدولية
ملنع االحتالل الصهيوين من مواصلة جرامئه يف رسقة وتهويد األرض الفلسطينية.
املكتب اإلعالمي
السبت  6رمضان 1432هـ
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