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بيان من اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول التوجه إىل
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قررت القيادة الفلسطينية التوجه إىل مجلس األمن الدويل ودعوة مجلس الجامعة العربية
لالنعقاد ،ملواجهة اتساع الحملة االستيطانية وشمولها يف مدينة القدس ومحيطها ويف جميع إرجاء
الضفة.
وفيام ييل نص البيان:
اج تمعت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ،برئاسة الرئيس محمود عباس يوم
 ،2011–12–31وبحثت عدداً من القضايا الرئيسية الراهنة ،وتوصلت إىل ما ييل:
أوالً :عىل ضوء اتساع الحملة االستيطانية وشمولها يف مدينة القدس ومحيطها ويف جميع أرجاء
ال ضفة الغربية ،بهدف عزل القدس بالكامل وتقطيع الضفة ملنع قيام دولة مستقلة وفرض حل
ال كانتونات ،فإن القيادة الفلسطينية ستتوجه إىل مجلس األمن لبحث هذا التحول الخطري الذي
سيدمر كل فرص العملية السياسية وحل الدولتني.
وكذلك سوف تتم دعوة مجلس الجامعة العربية عىل أعىل مستوى ملتابعة هذا الشأن الذي يهدد
املصري الوطني واألمن القومي العريب ،ومن منطلق أن االستيطان بأرسه غري رشعي وال ميكن القبول
بأي حل يسمح بوجوده عىل أرضنا الوطنية.
وتتوجه القيادة الفلسطينية إىل أعضاء اللجنة الرباعية الدولية إلعطاء األولوية لخطر االستيطان
والتوسع املنهجي غري املسبوق الذي تطبقه الحكومة اإلرسائيلية ،قبل البحث يف آليات الحل
واملفاوضات التي ستؤدي إىل نتائج عقيمة يف ظل استمرار سياسة إرسائيل االستيطانية الحالية.
وتؤكد القيادة الفلسطينية عىل رضورة توسيع نطاق املقاومة الشعبية السلمية ضد االستيطان
وجرائم املستوطنني التي تطال الجوامع والكنائس واملمتلكات والحياة اليومية للمواطنني.
ثانياً :تؤكد القيادة الفلسطينية عىل جميع النتائج التي تم التوصل إليها يف اجتامع لجنة تفعيل
منظمة التحرير يف القاهرة يوم  2011–12–22الفائت برئاسة الرئيس محمود عباس ،ومبشاركة
قيادات وممثيل جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية.
وبناء عليه فإن القيادة تدعو إىل تطبيق الخطوات العاجلة والرضورية تنفيذاً لتلك النتائج ويف
املقدمة منها عقد اجتامع اللجنة القانونية لدراسة مرشوع قانون انتخابات املجلس الوطني يوم
 2011–1–15يف عامن ،وإنجاز هذا املرشوع برئاسة رئيس املجلس الوطني سليم الزعنون.
وتدعو القيادة الفلسطينية إىل االنعقاد الفوري الجتامع لجنة االنتخابات املركزية بتشكيلها
الجديد وفق املرسوم الذي أصدره الرئيس عباس ،وملامرسة مهامها لتحديث سجل الناخبني يف
الضفة الغربية والقدس ،وكذلك توجه لجنة االنتخابات الفوري إىل قطاع غزة لفتح مكاتب
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لجنة االنتخابات من أجل إنجاز سجل الناخبني وتحديثه ،وكل هذا متهيد ًا لإلعداد الفعيل إلجراء
االنتخابات الرئاسية والترشيعية وعضوية املجلس الوطني يف موعدها املتفق عليه خالل شهر أيار
القادم.
وترى اللجنة التنفيذية أهمية اعتامد نظام التمثيل النسبي الكامل يف االنتخابات القادمة ،ألن
هذا النظام يعزز وحدة الوطن ( ،)...مع الوضع الوطني كدائرة واحدة.
وقررت اللجنة التنفيذية تشكيل لجنة من أعضاءها إلعداد ورقة سياسية حول املرحلة املقبلة
وتحدياتها ،خاصة بعد انتهاء املوعد الذي حددته اللجنة الرباعية الدولية يوم  1–26القادم ،عىل أن
يتم عرض هذه الورقة السياسية عىل اجتامع لجنة منظمة التحرير املقبل يف مطلع شهر شباط القادم،
بهدف توحيد املوقف الوطني الفلسطيني بشأن خياراتنا السياسية بعد هذا املوعد.
كام قررت اللجنة التنفيذية السري قدماً يف عقد اجتامعات لجنة املصالحة الوطنية واالجتامعية
ولجنة الحريات من أجل معالجة األمور السياسية وخاصة املعتقلني وحرية التعبري والعمل االجتامعي
والسيايس وحق اإلقامة والتنقل لجميع املواطنني يف جميع أرجاء الوطن باعتباره حقاً مطلقاً غري قابل
للجدل ،وحق الحصول عىل جوازات السفر وسواها من األمور.
وتؤكد اللجنة التنفيذية عىل أهمية انتظام عمل لجنة منظمة التحرير واإلعداد الجدي املسبق
لجدول أعاملها وتوفري كل الرشوط للتوصل إىل توافق وطني ضمن إطارها بشأن جميع القضايا
الوطنية والداخلية ،حرصاً عىل إنجاز املصالحة الوطنية وتجاوزها إىل وحدة موقف وإجامع وطني
حقيقي .وترى اللجنة التنفيذية رضورة الترسيع يف الحوار حول تشكيل حكومة كفاءات مستقلة
للمساهمة يف إجراء االنتخابات يف موعدها وخطوات إعادة الوحدة.
ثالثاً :تدعو اللجنة التنفيذية الهيئات الفلسطينية املختصة من أجل اإلعداد لدعوة الدول األطراف
السامية واملوقعة عىل اتفاقية جينيف الرابعة للتحقيق يف جرائم االحتالل ولوضع حد لالنتهاكات
املناقضة للقانون الدويل واإلنساين.
رابعاً :تتوجه اللجنة التنفيذية بالتقدير الكبري للدور الذي اضطلعت به مرص الشقيقة يف متابعة
ملف املصالحة الوطنية كواحد من أهم امللفات القومية التي تعطيها مرص األولوية واالهتامم املبارش
وتأمل اللجنة استمرار هذا الدور إىل حني إنجاز هذا امللف بالكامل.
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مقابلة مع املتحدث باسم رسايا القدس أبو أحمد حول جاهزية املقاومة
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غزة – فارس :توعدت رسايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد اإلسالمي يف فلسطني بدحر أي
عدوان يبيته جيش االحتالل ضد قطاع غزة ،منبهةً إىل أن يف مقدورها استهداف مناطق اسرتاتجية مل
تصل إليها صواريخها التي أطلقتها من قبل يف حال نفذ تهديداته بشن حرب جديدة.
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