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 برئاسة الرئيساجتماعها  عقباللجنة املركزية حلركة فتح بيان صادر عن اجتماع 
 اإلسرائيلي ، ملناقشة التصعيدرام اللهبحممود عباس، بمقر الرئاسة  الفلسطيني،

 ومقدساته. وأرضه الفلسطيني الشعب ضد واملتواصل اخلطير
52/6/5255 

 
 

لها، مساء اليوم السبت، برئاسة السيد الرئيس عقدت اللجنة املركزية حلركة فتح اجتماعاً 
 حممود عباس، وذلك بمقر الرئاسة يف مدينة رام الله.

ويف بداية االجتماع، قرأ السيد الرئيس وأعضاء اللجنة املركزية، الفاحتة على روح عضو 
ن اجمللس الثوري األسبق حلركة "فتح"، عضو اجمللس العسكري األعلى الراحل اللواء مطلق حمدا

"أبو فواز"، والراحل الوزير واملناضل القومي سعد جمال اجملايل، وعلى روح شهيدة فلسطين 
والقدس الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت برصاص جيش االحتالل اإلسرائيلي، وجميع 

 شهداء الثورة الفلسطينية.
راها مع عدد من طلع السيد الرئيس، اجملتمعين، على آخر االتصاالت واللقاءات التي أجأو

القادة العرب وزعماء العامل لوضع حد للتصعيد اإلسرائيلي املتواصل ضد أبناء شعبنا، والذي ذهب 
ضحيته العشرات من الشهداء واملئات من اجلرحى منذ شهر رمضان املاضي، حيث استقبل جاللة 

الوفود األميركية على امللك عبد الله الثاين يف فلسطين، وكذلك يف األردن، كما استقبل عدداً من 
رأسها رئيسة جملس النواب األميركي ورئيس جملس األمن القومي األميركي، وتلقى اتصاالً من 
الرئيس الفرنسي، وزيارة سيادته إىل قبرص، مؤكداً خاللها ضرورة وقف العدوان اإلسرائيلي، 

لسطيني وأرضه والضغط على احلكومة اإلسرائيلية لوقف سياساتها اإلجرامية ضد الشعب الف
ومقدساته، األمر الذي سيدفع القيادة الفلسطينية إىل اتخاذ إجراءات فعلية على األرض حلماية 

 حقوق ومصالح شعبنا.
 وقد ناقشت اللجنة املركزية حلركة فتح عدداً من القضايا السياسية والداخلية، من أبرزها:

 اخلطير اإلسرائيلي عيدالتص معمّق وبشكل املركزية اللجنة الوضع السياسي: ناقشت
 هذا أن هو له الرئيس السبب أن مؤكدة ومقدساته، وأرضه الفلسطيني الشعب ضد واملتواصل

اً دولياً غير مبرر، وأن اجملتمع الدويل من خالل سياسة صمت تلقى جرائمه بأنه يدرك االحتالل
الدولية عليها، مما يدفعه الكيل بمكيالين بعيد جداً عن حماسبة إسرائيل وتطبيق قرارات الشرعية 

للمضي قدماً يف رفضه للقانون الدويل وتطبيق سياسة اإلعدامات امليدانية وسياسة التطهير 
 هذه انتهجتها التي اإلسرائيلية السياسة هذه إن العرقي والفصل العنصري دون رادع أو حماسبة.

 لصنع إسرائيلي شريك يوجد ال انه عملي وبشكل تؤكد إسرائيلية، حكومات من سبقها وما احلكومة
                                                           

 :وكالة األنباء واملعلومات الفلسطينية، وفا املصدر 
https://www.wafa.ps/Pages/Details/50505 
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 بالقضية املتعلقة الدولية الشرعية بقرارات االعتراف حتى االحتالل حكومة رفض وأن السالم،
ن، وباعتبار القضية الفلسطينية قضية إسرائيلية داخلية، يوجب على الدولتي حل ومبدأ الفلسطينية،

ذت سواء يف جملس األمن الدويل أو اجملتمع الدويل التدخل وبشكل سريع لتطبيق قراراته التي اتخ
يف اجلمعية العامة لألم املتحدة أو جملس حقوق اإلنسان، كما فعل يف القضايا الدولية األخرى 
من سرعة اتخاذ القرار وتطبيقه، وإال فأن حكومة االحتالل بسياساتها اإلجرامية ستدفع األمور إىل 

  االنفجار الذي سيتحمل اجلميع تبعاته.
اللجنة املركزية، أنه أمام جرائم االحتالل، وعمليات القتل اليومية سواء من قبل وأكدت 

جيش االحتالل أو من قبل املتطرفين اليهود الذين يعيثون فساداً وقتالً بحماية حكومة االحتالل 
عاماً( برصاص جيش  66وجيشها، والتي كان آخرها جريمة قتل الطفل حممد عبد الله حامد )

سرائيلي يف بلدة سلواد بمحافةة رام الله والبيرة، وقيام أحد املستوطنين حتت حماية االحتالل اإل
جيش االحتالل بطعن املواطن علي حسن حرب يف قرية اسكاكا بمحافةة سلفيت، مما أدى إىل 
استشهاده، واستمرار االقتحامات للمسجد األقصى املبارك خالل شهر رمضان وبعده يف انتهاك 

ي للمسجد، ومنع املؤمنين من الوصول للصالة يف كنيسة القيامة، وجريمة القتل للوضع التاريخ
العمد للشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، فإن العامل مطالب بالعمل الفوري على توفير احلماية 
الدولية لشعبنا، وتنفيذ القرارات الصادرة عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة من قبل األمين العام 

 املتحدة، والكف عن سياسة االستنكار والصمت التي شجعت اتحمتل اإلسرائيلي على ارتكاب لألمم
 املزيد من جرائمه البشعة.

وشددت على أن شعبنا لن يبقى صامتاً على هذه اجلرائم، وغيرها التي جتاوزت كل 
يحية يف اتحمرمات، إضافة إىل استمرار املتطرفين اليهود بتدنيس املقدسات اإلسالمية واملس

استفزاز مباشر ملشاعر املاليين من املسلمين، حمذّرةً من خماطر الدفع باجتاه حرب دينية ستدفع 
 املنطقة والعامل ثمنها يف ظل هذا الصمت املريب من قبل العامل على الغي اإلسرائيلي.

وأشارت، إىل أن دماء الشهداء واجلرحى لن تذهب هدراً، وأن االحتالل سيحاسب على 
مه املتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، يف اتحماكم الدولية وعلى رأسها اتحمكمة اجلنائية جرائ

الدولية سواء فيما يتعلق باالستيطان أو القتل أو سياسات التطهير العرقي والفصل العنصري التي 
تصل إىل درجة جرائم احلرب، وضرورة قيام جملس األمن واملنةمات الدولية كافة بدورها 

ىل جانب احلق والعدل، وإنهاء االحتالل والتمييز العنصري ونيل الشعب الفلسطيني للوقوف إ
 حريته واستقالله.

وجتدد مركزية فتح، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السالم واألمن واالستقرار هو من 
خالل وجود أفق سياسي ينهي االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس 

، وليس من خالل سياسة القتل والتدمير والطرد واالستيطان 6661ى حدود العام الشرقية عل
وتدنيس املقدسات التي لن جتلب األمن واألمان الحد، ألنه بدون حصول الشعب الفلسطيني على 

 حقوقه فلن يكون هناك سالم وال استقرار ألحد.
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الوطن والشتات، على وحيت قيادة حركة فتح، أبناء شعبنا يف أماكن تواجدهم كافة يف 
صمودهم وثباتهم على أرضهم يف وجه اتحمتل، ونحيي بهذه املناسبة، أبناء شعبنا يف القدس، 
وندعو اجلميع لدعم صمودهم وثباتهم يف وجه اتحمتل الذي يحاول تغيير طابع وهوية القدس 

اخل واخلارج، ومقدساتها، كما نحيي صمود أبناء شعبنا يف القرى واخمليمات الفلسطينية يف الد
 وصمود عائالت الشهداء واجلرحى الذين لن نتخلى عنهم.

ودعت إىل تفعيل خيار املقاومة الشعبية السلمية وتوسيع رقعته يف وجه هذا اجلنون 
اإلسرائيلي، خاصةً يف املناطق املهددة باملصادرة وكل مناطق التماس التي تعطي نموذجاً 

 ابت املتمسك بثوابته الوطنية وبحقوقه الوطنية.لإلنسان الفلسطيني الصابر الصامد الث
وأعربت مركزية فتح، عن أملها بأن تشكّل زيارة الرئيس األميركي إىل فلسطين منتصف 
الشهر القادم، فرصة حقيقية لتعزيز العالقات الثنائية، وأن تسهم يف تهيئة األجواء خللق أفق 

، 6661سس الشرعية الدولية على حدود العام سياسي لتحقيق السالم العادل والشامل القائم على أ
وذلك عبر إنهاء االحتالل اإلسرائيلي ألرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية إزالة 
منةمة التحرير الفلسطينية من قوائم اإلرهاب األميركية وإعادة فتح مكتب منةمة التحرير يف 

 واشنطن.
ن حتقق هذه الزيارة ما حتدث عنه الرئيس بايدن، وتؤكد اللجنة املركزية، على أهمية أ

بأنه ينةر للجانب الفلسطيني كشريك وأنه سيعمل على إعادة فتح القنصلية األميركية، واالعتراف 
بحل الدولتين، وعدم املساس بالوضع التاريخي القائم يف القدس واحلرم الشريف، ورفض التوسع 

 ء القدس، ووقف جميع األعمال أحادية اجلانب.االستيطاين، ورفض طرد املواطنين من أحيا
كما ناقشت اللجنة املركزية، عدداً من القضايا املتعلقة باألوضاع الداخلية للحركة، 
واتخذت جملة من القرارات الهادفة لتصويب الوضع التنةيمي واستنهاض قدرات احلركة يف هذه 

 الةروف الدقيقة التي تمر بها قضيتنا الوطنية.
ت مركزية فتح، اللجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للحركة باستمرار اإلعداد كما طالب

 واإلسراع بإجناز أعمالها تمهيداً لعقد مؤتمر فتح الثامن.
وهنأت اللجنة املركزية حلركة فتح، املنتخب الوطني الفلسطيني بتأهله لكأس آسيا للمرة 

 الثالثة على التوايل.



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


