
 
           www.palestine-studies.org 

 

1 
 

 يف ختام دورة اللجنة املركزية جلبهة النضال الشعبي الفلسطينيبيان صادر عن 
 ألوضاع لبحث ا حمد جمدالين،أ للجبهة،اجتماعاتها برئاسة األمين العام 

 وحماوالت  للشعب الفلسطينيوالتطورات املتالحقة بالقضية الوطنية 

 طمسها وتصفيتها من خالل القفز عن قرارات الشرعية الدولية والقانون 

 الدويل ذات صلة بالقضية الفلسطينية
 21/9/2020القدس، 

 
 

اختتمت اللجنة املركزية جلبهة النضال الشعبي الفلسطيني دورة اجتماعاتها برئاسة 
لتطورات املتالحقة بالقضية الوطنية حمد جمدالين، بحثت خاللها األوضاع واأ .األمين العام د

لشعبنا وحماوالت طمسها وتصفيتها من خالل القفز عن قرارات الشرعية الدولية والقانون الدويل 
وذلك بالدفع املتعمد من قبل اإلدارة األمريكية وحكومة االحتالل  ،ذات صلة بالقضية الفلسطينية

وعنصرية وبمجاراة بعض األنظمة العربية املتهالكة لتطبيق رؤية الرئيس  األكثر يمينية وتطرفاً
هذه الصفقة التي تم رفضها بالكامل وبإجماع وطني من قبل  "صفقة القرنـ "ترامب املعروفة ب

شعبنا الفلسطيني الصامد وقياداته ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية إىل جانب كافة القوى 
 .ياسيةوالفصائل واحلركات الس

وقالت يف الوقت الذي ترحب فيه اجلبهة بحالة التقارب واحلوار الذي انطلق منذ عدة أشهر 
بين حركتي فتح وحماس من أجل تذليل كافة العقبات وإزالة أسباب االنقسام، بهدف استعادة 

تشكيل بالوحدة وحتقيق الشراكة الوطنية وتطوير املقاومة الشعبية فإننا نرى أنه ال بد من اإلسراع 
جل صياغة وبلورة رؤية وخطة أقرها اجتماع األمناء العامون للفصائل من أاللجان الثالث التي 

 .عمل إستراتيجية يكون تمهيدا لعقد اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية

وأكدت اللجنة املركزية على رفضها التام لصفقة القرن باعتبارها مؤامرة لتصفية القضية 
وان ،ية، وتضرب بعرض احلائط قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينيةالفلسطين

 .حماولة تسويقها من خالل بعض األنظمة العربية املتهالكة تظل حماوالت عقيمة وغير ذي جدوى

رداد است حد إال من خاللأترى اللجنة املركزية بأن األمن واالستقرار باملنطقة لن ينعم به  ،وتابعت
 والثابتة طبقا لقرارات الشرعية الدولية ويف مقدمتها القرارات حلقوقه الكاملة شعبنا الفلسطيني

خالل إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة كاملة السيادة وعاصمتها من  338، 242، 194، 181
 يقالقدس وعودة الالجئين إىل ديارهم التي شردوا منها ومن خالل عقد مؤتمر دويل للسالم لتطب

 قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبسقف زمني حمدد ومتفق عليه.

ودعت اللجنة املركزية كافة دول العامل التي مل تعترف حتى اآلن بفلسطين كدولة إىل 
اإلسراع باالعتراف بدولة فلسطين ويف ذات السياق تدعو اللجنة املركزية السكرتير العام لألمم 
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لستها القادمة إىل إقرار احلماية الدولية على الشعب الفلسطيني املتحدة واجلمعية العامة بج
 .وأراضيه احملتلة طبقا للقانون الدويل

التي تعيشها جامعة الدول العربية،  رغم حالة الضعف والشلل شارت اللجنة املركزية،أو
ية بوالتي هي انعكاس حلالة الوهن والضعف العربي الرسمي، فإن عضوية فلسطين باجلامعة العر

مل تكن يوماً من األيام منة أو هدية من أحد، بل هذه العضوية نتاج تضحيات شعبنا، وعليه فإننا 
فإن عضويتنا يجب التمسك بها، وعدم إدارة الظهر، وعلى قاعدة  ،ورغم األزمة التي تعيشها اجلامعة

ن وعلى اآلخرين الذي،وان كنا ال نستطيع حتقيق ما نريد فإننا نستطيع أن نمنع ونعطل ما ال نريد
 .خرقوا ميثاقها وقرارات اإلجماع اخلروج منها

تؤكد اللجنة املركزية أنه ويف هذه الظروف الدقيقة واحلساسة ويف ظل تهالك النظام العربي 
الرسمي مشددة اللجنة املركزية على أن القضية الفلسطينية ستظل تشكل األولوية واحللقة املركزية 

لكافة األحزاب والقوى التقدمية والديمقراطية باإلقليم والعامل أجمع، فإنه ال لدى شعوبنا العربية و
بخاصة مع تلك القوى واألحزاب  ،بد من تعزيز العالقات وتطويرها مع كافة األحزاب والقوى العربية

 .بالدول التي تهرول نحو التطبيع

ر عن القيادة الوطنية كدت اللجنة املركزية للجبهة تبنيها ودعهما للبيان األول الصادأو
املوحدة للمقاومة الشعبية، والذي يشكل بداية مهمة نحو الوحدة امليدانية النضالية ما بين خمتلف 

وترى بأنه بات من الضروري اإلسراع  ،كافة القوى والفصائل وجماهير شعبنا بكافة أماكن تواجده
العالقة التكاملية ما بين كافة اللجان بتشكيل األذرع املوحدة للقيادة الوطنية املوحدة وعلى قاعدة 

واملؤسسات الشعبية الفاعلة وضرورة اإلسراع ببناء إستراتيجية العمل الكفاحية خملتلف مراحلها، 
وعلى أساس أن يصبح االحتالل كلفه عالية،من خالل التصدي لقطعان مستوطنيه وتعزيز مقاطعة 

 .الوطنية والعربيةكافة املنتجات اإلسرائيلية واالستعاضة باملنتجات 

مشددة على ضرورة توفير الدعم ألهلنا وخمليماتنا يف دول اللجوء والشتات، والعمل على 
حتسين أوضاعهم على خمتلف الصعد بخاصة يف ظل جائحة كورونا وذلك من خالل دائرة الالجئين 

حل فة مراواللجان الشعبية يف اخمليمات، وتثمن دورهم يف كا ،يف منظمة التحرير الفلسطينية
وتطالب وكالة الغوث بتحسين اخلدمات  ،194النضال وتؤكد على حقهم يف العودة وفقا للقرار 

والتوقف عن سياسة التقليصات، كما تدعو ال ستعادة وحدة جاليتنا الفلسطينية يف أوروبا والشتات 
 على مواجهةوالعمل على توحيدها حتت مرجعية وراية منظمة التحرير الفلسطينية من أجل القدرة 

 .التحديات الراهنة وصون هويتنا الوطنية

وتتوجه بالتحية والتقدير لكافة أسرانا البواسل الذين يسطرون صموداً أسطورياً بمواجهة 
وعمالقة الصبر وعنوان أصيل ملسيرة الكفاح الوطني لشعبنا  ،اجلالد باعتبارهم جذور النضال

 .هداف وتطلعات شعبناأرار بالنضال حتى حتقيق ال باالستمبطالفلسطيني، معاهدة شهدائنا األ



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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