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ل السفارة األميركية يرفض قرار ترامب نقاجمللس الوطني الفلسطيني 

 إىل القدس ويعتبر املرحلة االنتقالية من اتفاق أوسلو الغية ويعيد

   انتخاب حممود عباس رئيسا لدولة فلسطين

  

  )مقتطفات( 2018 / 5 / 4رام الله، 

  

عقد اجمللس الوطني الفلسطيني دورته العادية الثالثة والعشرين دورة القدس 

 2018 مايو/  أيار 3ولغاية  أبريل/  نيسان 30بين  وحماية الشرعية الفلسطينية، ما

يف مدينة رام الله، حيث قام بإعادة انتخاب الرئيس حممود عباس، رئيسا لدولة 

  .فلسطين باإلجماع

[.......]  

جمع أعضاء اجمللس الوطني على إدانة احلملة اإلعالمية والسياسية أ

لي بنيامين نتنياهو وعدد من االستفزازية التي يقوم بها رئيس الوزراء اإلسرائي

املسؤولين اإلسرائيليين واألميركيين وآخرون بشأن ما جاء يف خطاب الرئيس حممود 
                                                            

 بط اإللكتروين التايلموقع منظمة التحرير الفلسطينية، يف الرا: املصدر:  

https://tinyurl.com/y9ukcdb4   
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عباس أمام اجمللس الوطني واتهامه الباطل بالالسامية وبنكران احملرقة النازية، 

مؤكدين أن هدف هذه التصريحات هو حرف األنظار عن اجلرائم التي ترتكبها حكومة 

ل بحق الشعب الفلسطيني واملتمثلة يف القمع واحلصار ومواصلة احتالل االحتال

األراضي الفلسطينية، وبناء املستوطنات االستعمارية عليها، وممارسة سياسة التمييز 

عضاء جدد يف أ 103، وقام اجمللس الوطني باقرار عضوية )االبرتهايد(العنصري 

 2018 مايو/  يارأيوم الثالث من  عام مساءوىل وبعد انتهاء النقاش الجلسته األ

وجملس مركزي جديد  عضواً 15انتخب اجمللس الوطني جلنة تنفيذية مكونة من 

  :واتخذ القرارات التالية

إدانة ورفض قرار الرئيس األميركي دونالد ترمب غير القانوين، باعتبار  :أوالً

والعمل على  القدس عاصمة إلسرائيل ونقل سفارة بالده من تل ابيب إىل القدس،

إسقاط هذا القرار، واعتبر اجمللس أن اإلدارة األميركية بهذا القرار قد فقدت أهليتها 

كوسيط وراع لعملية السالم، ولن تكون شريكا يف هذه العملية إال بعد إلغاء قرار 

  .الرئيس ترمب بشأن القدس

ر وأكد اجمللس على رفض سياسة الرئيس ترمب الهادفة لطرح مشروع أو أفكا

حلل الصراع تخالف قرارات الشرعية الدولية، والتي ظهر جوهرها من خالل إعالنه عن 

القدس عاصمة إسرائيل، وشدد اجمللس على ضرورة إلغاء قرار الكونغرس باعتبار 

، وقرار اإلدارة األميركية 1987منظمة التحرير الفلسطينية منظمة إرهابية منذ عام 

  .17/11/2017واشنطن يف يف ) ف.ت.م(بإغالق مكتب مفوضية 

  ):إسرائيل(العالقة مع سلطة االحتالل : ثانياً
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يؤكد اجمللس الوطني الفلسطيني أن عالقة شعبنا ودولته مع إسرائيل، هي 

عالقة تقوم على الصراع بين شعبنا ودولته الواقعة حتت االحتالل، وبين قوة 

  .تعارضة مع ذلكاالحتالل، ويدعو إىل إعادة النظر يف كافة االلتزامات امل

  :ويف هذا السياق يؤكد اجمللس على ما يلي

رفض احللول املرحلية والدولة ذات احلدود املؤقتة، ودولة غزة ورفض . 1

إسقاط ملف القدس والالجئين واملستوطنات واحلدود وغيرها حتت أي مسمى بما يف 

عيات عملية ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات الهادفة لتغيير مرج

  .السالم وااللتفاف على القانون الدويل والشرعية الدولية

آخذاً بعين االعتبار تنصل دولة االحتالل من جميع التزاماتها بموجب . 2

  :االتفاقات املبرمة، وإنهاءها لها باملمارسة واألمر الواقع، فان اجمللس الوطني

فاقيات املوقعة يف أوسلو يعلن أن الفترة االنتقالية التي نصت عليها االت. أ

  .والقاهرة وواشنطن، بما انطوت عليه من التزامات، مل تعد قائمة

يؤكد أن الهدف املباشر هو استقالل دولة فلسطين، ما يتطلب االنتقال من . ب

مرحلة سلطة احلكم الذاتي إىل مرحلة الدولة التي تناضل من اجل استقاللها، وبدء 

 صمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيرانجتسيد سيادة دولة فلسطين بعا

وذلك تنفيذاً لقرارات اجملالس الوطنية السابقة، بما فيها إعالن  1967 يونيو/ 

، وقرارات األمم املتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار اجلمعية 1988االستقالل عام 

لقانوين باعتباره األساس السياسي وا 2012 / 11 / 29بتاريخ  19/67العامة 



217، ص )2018 فيص( 115، العدد 29 دلجملامجلة الدراسات الفلسطينيةوثائق فلسطينية  

 

للتعاطي مع الواقع القائم وعلى قاعدة التمسك بوحدة أرض دولة فلسطين ورفض أي 

  .تقسيمات أو وقائع مفروضة تتعارض مع ذلك

يدعو اجملتمع الدويل إىل حتمل مسؤولياته، على أساس قرارات األمم املتحدة . ج

تقاللها ذات الصلة، من أجل إنهاء االحتالل وتمكين دولة فلسطين من اجناز اس

وممارسة سيادتها الكاملة على أرضها بما فيها القدس العاصمة على حدود الرابع من 

  .1967حزيران 

يكلف اللجنة التنفيذية بتعليق االعتراف بإسرائيل إىل حين اعترافها بدولة . د

وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف  67فلسطين على حدود الرابع من حزيران 

  .االستيطان

ؤكد على وجوب تنفيذ قرار اجمللس املركزي يف دورتيه األخيرتين بوقف ي. هـ

التنسيق األمني بكافة أشكاله والتحرر من عالقة التبعية االقتصادية التي كرسها 

بروتوكول باريس، بما يف ذلك املقاطعة االقتصادية ملنتجات االحتالل، بما يدعم 

ضرورة التزام اللجنة التنفيذية  استقالل االقتصاد الوطني ونموه، ويؤكد اجمللس

  .ومؤسسات دولة فلسطين باملباشرة يف تنفيذ ذلك

إدانة اخملططات االستيطانية االستعمارية اإلسرائيلية التي يجري تنفيذها . و

بوتيرة متسارعة يف أرض دولة فلسطين احملتلة وخاصة يف العاصمة الفلسطينية 

، يف خمالفة للقانون الدويل، وبما يشمل القدس الشرقية ومنطقة األغوار الفلسطينية

مشاريع القوانين املعروضة أمام الكنيست لتطبيق القانون اإلسرائيلي على 

  .املستوطنات االستعمارية غير الشرعية



217، ص )2018 فيص( 115، العدد 29 دلجملامجلة الدراسات الفلسطينيةوثائق فلسطينية  

 

لعام ) 2334(دعوة دول العامل لتنفيذ الفقرة اخلامسة من قرار جملس األمن . ز

ل على ذلك، وتوسيع نطاق مقاطعة ، واعتماد قرار البرملان الدنماركي كمثا2016

املنتوجات اإلسرائيلية وذلك بتوفير بدائل لها من املنتجات الوطنية ومنتجات الدول 

  .العربية والصديقة

تبني حركة مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها ودعوة دول العامل . ح

دويل، وجلم إىل فرض العقوبات على إسرائيل لردع انتهاكاتها الصارخة للقانون ال

  .عدوانها املتواصل على الشعب الفلسطيني

  على الصعيد الدول: ثالثاً 

يقرر اجمللس الوطني ضرورة تكثيف العمل بسياسة مبادرة على الصعيد  

  :الدويل من أجل

  :تعزيز املكانة الدولية لدولة فلسطين من خالل. أ

ين من قبل مواصلة العمل بخطة منهجية لتوسيع دائرة االعتراف بدولة فلسط

  .الدول التي مل تعترف بها بعد وبخاصة الدول املؤثرة يف القرار الدويل

مواصلة العمل املثابر من أجل نيل العضوية الكاملة لدولة فلسطينفي األمم 

  .املتحدة
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تقديم طلبات االنضمام إىل الوكاالت املتخصصة لألمم املتحدة وبما يشمل 

على سبيل املثال منظمة حماية امللكية الفكرية ومنظمة التنمية الصناعية الدولية، 

  .ومنظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية

اللجوء إىل أدوات القانون الدويل كافة من أجل حماسبة إسرائيل على . ب

تها، وبخاصة التنفيذ الفوري لقرار إحالة جرائم احلرب اإلسرائيلية إىل انتهاكا

احملكمة اجلنائية الدولية وتعجيل فتح حتقيق قضائي حملاسبة ومعاقبة املسؤولين 

  .عنها

استمرار العمل لتوفير احلماية الدولية للشعب الفلسطيني حتت االحتالل عمًال . ج

  .بقرارات جملس األمن ذات الصلة

احلصول على العضوية غير ) سرائيلإ(لتصدي حملاولة سلطة االحتالل ا. ح

  .الدائمة يف جملس االمن

إن هذه اخلطوات هي حقوق مشروعة لدولة فلسطين تنسجم مع القانون الدويل 

والشرعية الدولية وال ينبغي أن توضع على سوية واحدة مع اإلجراءات أحادية اجلانب 

األمم    اليات املتحدة انتهاكاً للقانون الدويل وقراراتالتي تقدم عليها إسرائيل والو

  .املتحدة

مواصلة العمل يف جملس حقوق اإلنسان لتنفيذ القرارات الصادرة عنه، . د

وخاصة توصيات جلان تقصي احلقائق، وكذلك مطالبة املفوض السامي حلقوق 

ة يف اإلنسان باإلسراع بإصدار قاعدة البيانات املتعلقة بالشركات العامل
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املستوطنات حسب قرار اجمللس ومتابعة التشاور والعمل البتعاث جلنة تقصي حقائق 

  .دولية مستقلة لالنتهاكات التي تمارسها القوة القائمة باالحتالل يف اجملاالت كافة

مواصلة العمل على تعزيز الرفض واإلدانة الدولية لقرار إدارة ترمب . هـ

، ونقل السفارة األميركية إليها، واللجوء إىل كل باالعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل

من أجل ضمان التزام جميع الدول بقرارات جملس األمن ذات الصلة،    وسائل الضغط

 وبقرار اجلمعية العامة يف كانون األول  2334و 478و 476وبخاصة القرارات رقم 

نة املقدسة بهذا الشأن وصون املكانة السياسية والقانونية للمدي 2017 ديسمبر/ 

  .وفقا للقانون الدويل

بعد االطالع على رؤية الرئيس حممود عباس التي طرحها يف جملس األمن . و

، يؤكد اجمللس أن اإلدارة األميركية بقرارها بشان القدس فقدت 2018 / 2 / 20يف 

أهليتها كوسيط وراع لعملية السالم، ويف ضوء ذلك فان الرؤية الرسمية ملنظمة 

أن إمكانية استئناف اجلهود حلل الصراع تتمثل يف الدعوة إىل مؤتمر دويل التحرير بش

كامل الصالحيات برعاية دولية جماعية تضم الدول اخلمس دائمة العضوية يف 

جملس األمن وعلى أساس قرارات األمم املتحدة ذات الصلة وبهدف تنفيذها بما 

تمكين دولة فلسطين يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإزالة املستوطنات و

من ممارسة استقاللها وسيادتها وحل قضية  1967بعاصمتها القدس على حدود 

وإطالق سراح األسرى وحل سائر  194الالجئين وفقاً لقرار اجلمعية العامة رقم 

  .القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدويل بسقف زمني حمدد

  :اإلسالميعلى الصعيدين العربي و: رابعاً
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الذي يلزم  1980املطالبة بتفعيل قرار القمة العربية التي عقدت يف عمان عام 

الدول العربية بقطع جميع عالقاتها الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة 

إلسرائيل وتنقل سفارتها إليها والذي أعيد تأكيده يف عدد من القمم العربية مع الطلب 

  . منظمة التعاون اإلسالمي القيام باملثلمن الدول األعضاء يف

التمسك بمبادرة السالم العربية واالحتفاظ بأولوياتها ورفض أية حماوالت 

  .لتغييرها أو حتريفها

 2018 / 4 / 15تثمين قرارات قمة الظهران العربية التي عقدت يف تاريخ 

 2017 / 12 / 13وقمة منظمة التعاون اإلسالمية التي عقدت يف اسطنبول بتاريخ 

والعمل مع األشقاء العرب والدول اإلسالمية ودول عدم االنحياز واالحتاد اإلفريقي 

وبالتنسيق مع دول االحتاد األوروبي وروسيا والصين واليابان، إلطالق عملية سالم 

ذات مصداقية واستناداً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة واالستفادة من خمرجات 

، بما يضمن إنهاء االحتالل اإلسرائيلي 2017 يناير/  ون الثاينمؤتمر باريس كان

من ممارسة  1967وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 

  .استقاللها وسيادتها وحل قضايا الوضع النهائي كافة

رفض التدخل األجنبي يف الدول العربية، والدعوة إىل حل األزمات الداخلية 

ن أجل اخلروج من احلروب التي تعيشها بعض الدول العربية والتأكيد بحوار سياسي م

على وحدة واستقالل وسيادة هذه الدول ولتعزيز التفافها حول قضيتها املركزية 

  .قضية فلسطين
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  املقاومة الشعبية: خامساً

يثمن اجمللس الوطني اإلجماع الشامل الذي تبلور مؤخراً على انتهاج سبيل 

، مع التأكيد على أنها ليست بديال عن سائر أشكال النضال التي املقاومة الشعبية

ومع التأكيد على التمسك بحقنا يف . يشرعها القانون الدويل لشعب واقع حتت االحتالل

مقاومة االحتالل بكل الوسائل وفقا للقانون الدويل، فقد أثبتت املقاومة الشعبية 

كل انتفاضاته ومقاومته ضد  السلمية، التي يتبناها شعبنا منذ وقت طويل يف

  .االحتالل واالستيطان االستعماري، جناعتها وفعاليتها واستقطابها للدعم الدويل

وهبة  2015 أكتوبر / وشكلت االنتفاضة الشبابية التي اندلعت يف تشرين أول

التضامن مع إضراب احلركة األسيرة، وانتفاضة القدس دفاعًا عن املسجد األقصى 

  .النتفاضات ومقاومة شعبنا استمراراً 2017 يوليو/  زاملبارك يف تمو

 2017 ديسمبر/  لقد شكلت الهبة الشعبية ضد قرار ترمب يف كانون األول

أسلوباً واقعياً ناجعاً وقادراً يف  مارس/  وفعاليات يوم األرض يف الثالثين من آذار

  .الظروف الراهنة على فرض التراجع على االحتالل وعرقلة خمططاته

ن اجمللس الوطني يدعو كل القوى والفصائل والفعاليات الوطنية كافة إىل إ

وضع كل طاقاتها وثقلها الستنهاض املقاومة الشعبية وتوسيع دائرة االنخراط فيها 

  .لتشمل أوسع قطاعات شعبنا ومكوناته السياسية واالجتماعية كافة

ية فيها إىل اتخاذ ويدعو اجمللس اللجنة التنفيذية للمنظمة واملؤسسات القياد

اإلجراءات التي توفر احلماية السياسية لها وتعزز قناعة اجلماهير بجدواها وأهمية 
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االنخراط فيها وصوال إىل انتفاضة شعبية شاملة وعصيان وطني متواصل حتى إنهاء 

  .االحتالل واستيطانه االستعماري

  الوضع الفلسطيني الداخلي: سادساً

  نقساماملصاحلة وإزالة أسباب اال

أمام الوضع يف قطاع غزة، وخاصة ما يعانيه  توقف اجمللس الوطني مطوالً

أبناء شعبنا هناك يف ظل استمرار احلصار اإلسرائيلي منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدًا 

إدانة حماوالت احلكومات اإلسرائيلية املتعاقبة لتكريس الفصل بين الضفة والقطاع، 

طينية مستقلة كاملة السيادة عاصمتها القدس، ومن وتدمير إمكانية قيام دولة فلس

هنا يؤكد اجمللس على األولوية امللحة إلجناز إنهاء االنقسام البغيض، مؤكداً على 

وحدة أرض دولة فلسطين يف غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، فال دولة يف غزة 

  .وال دولة بدون غزة

مية تؤدي إىل تقويض فكرة الدولة ويؤكد اجمللس رفضه احلازم ألية حلول إقلي

ورفض احللول االنتقالية  1967الفلسطينية على كافة األراضي احملتلة منذ عام 

خاصة يف ظل طرح خمططات مشبوهة ترمي إىل فصل قطاع غزة وإقامة كيان هزيل 

  .عبر حلول مؤقته أو إقليمية تدمر فكرة الدولة الفلسطينية املستقلة

من اجل معاجلة األوضاع الصعبة التي تواجه أهلنا يف أن هذا يؤكد جمدداً، و

قطاع غزة، على ضرورة تسلم حكومة الوفاق الوطني كامل صالحياتها يف إدارة 

قطاع غزة على الفور حتى تتمكن من حتمل مسؤولياتها كافة وفق القوانين واألنظمة 

تنموية واستكمال املعمول بها، ومعاجلة األوضاع االقتصادية واملعيشية واإلدارية وال
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إعادة االعمار وحتمل املسؤولية إلنهاء احلصار بكل أشكاله، وتأمين حرية التنقل من 

) ف.ت.م(وإىل القطاع وجتنيد كل اجلهود من اجل تعزيز الوحدة الوطنية يف إطار 

املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني من خالل التنفيذ األمين والدقيق لكافة 

فاهمات املوقعة بين فصائل العمل الوطني وقواه الوطنية والتي كان االتفاقات والت

وصوالً إىل  2017 / 11 / 22وبيان القاهرة  2017 / 10 / 12آخرها اتفاق 

  .الشراكة الوطنية الشاملة من خالل إجراء انتخابات عامة وعقد جملس وطني جديد
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   .عباس رئيساً لها باإلجماع

 


