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  بشأن أعمال دورة اجتماعاتها" فتح"بيان اللجنة املركزية العليا حلركة 
  ]مقتطفات[ .3/7/2005عمان، 

   
  

[.......]  
دورة اجتماعات يف العاصمة األردنية " فتح"عقدت اللجنة املركزية العليا حلركة التحرير الوطني الفلسطيني 

 – 2ويف نهاية اجتماعاتها يف  2005 – 6 – 30فتح يف  أمين سر حركة" أبو اللطف"فاروق القدومي /برئاسة األخ
  :أصدرت البيان التايل 2005 - 7

[.......]  
" فتح"يجب أن نعترف بشجاعة أن مظاهر غير مقبولة علقت بجسم احلركة، وأن اجلرأة التي تتوفر يف مسيرة حركة 

ك املسيرة التي يتوجها عقد مؤتمر كافية أن تعلن جلماهير شعبنا بأن املسيرة الديمقراطية داخل حركتنا، تل
احلركة العام على أساس االنتخاب من القاعدة إىل القمة هي وحدها األسلوب السليم يف إنهاء كل املظاهر السلبية 

  .يا أبناء شعبنا البطل. وتعزيز النقد البناء واملوضوعية والسلوك اإلداري والتنظيمي املنظم
[.......]  

ة فتح تؤكد وفاءها املطلق ملسيرة النضال الوطني الفلسطيني واستعدادها الكامل لتحمل إن اللجنة املركزية حلرك
املسؤوليات الوطنية واالعتزاز بقدرات وصمود شعبنا وحترص بكل أمانة ومسؤولية على االلتزام باملواضيع 

  :احلركية مؤكدة ما يلي
لس الثوري بشكل يحقق النهوض بالوضع الفتحاوي تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة املركزية واجمل: أوالً

يف الوطن والشتات وتعزيز مكانة احلركة واستعادة ثقة أبناء شعبنا الفلسطيني وضبط احلالة الفتحاوية 
  .والفلسطينية على قاعدة اجلدارة واالستحقاق وخدمة املصلحة العليا

اً وسلوكاً وتفعيل مؤسساتها ووضوح موقفها اتخاذ كافة اإلجراءات احلركية للنهوض باحلركة نهج: ثانياً
السياسي وااللتزام بقواعد ومنطق هذا املنهج التأكيد على عقد املؤتمر احلركي العام وتكريس االنتخابات 

  .الديمقراطية يف كافة املواقع وحتديد العناوين التنظيمية يف احلركة وفقاً آلليات وصالحيات حمددة
حلوار الوطني الشامل واالتفاق على ثوابت ومنطلقات موحدة على قاعدة االلتزام مواصلة نهج تعزيز ا: ثالثاً

بوحدانية السلطة وسيادة القانون والنظام واستراتيجية مسيرة السالم الضامنة الستعادة احلقوق الوطنية 
  .الفلسطينية وعدم السماح بمعاجلة أي موضوع بعيداً عن الديمقراطية وسلطة النظام والقانون

االستمرار بتطبيق اإلصالحات الشاملة على كافة الصعد سواء يف السلطة الوطنية الفلسطينية أو منظمة : بعاًرا
التحرير الفلسطينية وحركة فتح ومالحقة وحماسبة كل من أساء ملقدرات وتاريخ شعبنا وتقديمه للمحاكمة 

  .والقضاء العادل
بمسؤولياتها نحو إنهاء حالة االنفالت والفوضى التي تربك  مطالبة كافة اجلهات املعنية بوجوب القيام: خامساً

أبناء شعبنا واحلياة الوطنية وضرورة معاقبة اخلارجين عن القانون والنظام بحزم كحق لشعبنا على سلطته 
ومؤسساته اخملتصة وخاصة املؤسسة القضائية التي تتطلب منا احلرص على املزيد من تفعيلها وتطويرها 

ا يتيح اجملال إلنهاء حالة الفوضى والتحشيد العشائري بعيداً عن سلطة القانون التي يجب أن ومساندتها وبم
  .تفرض النظام وتوفر السالم االجتماعي والوطني

العمل على دعم السلطة الوطنية واحلكومة الفلسطينية وعبر كافة الوسائل لتخفيف األعباء االقتصادية عن : سادساً
  .ادي وخصوصاً للفئات األكثر معاناة وكذلك خلق فرص العمل ومواجهة البطالةشعبنا وتقديم الدعم امل

التأكيد على أن حرية الوطن والشعب مرتبطة بحرية أسرانا األبطال حيث تؤكد اللجنة املركزية على : سابعاً
نسان جهودها يف كل اجملاالت وامليادين وتطالب العناوين السياسية واجملتمع الدويل وجمعيات حقوق اإل
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للمشاركة يف الضغط على احلكومة اإلسرائيلية بإيقاف العذاب والقهر والتعذيب متنوع األشكال جتاه أسيراتنا 
أسرانا األبطال، كما أنه يجب إطالق سراحهم جميعاً باعتبار ذلك من الشروط األساسية لدى احلركة ولدى السلطة و

  .الوطنية وألبناء شعبنا يف حتقيق السالم العادل واالستقرار
توفير كل حتيي اللجنة املركزية الصمود البطويل ألبناء شعبنا الفلسطيني، وتؤكد على اجلدية واملصداقية ل: ثامناً

كما تؤكد لالجئين من أبناء شعبنا يف خميمات اإلباء والكرامة والصمود بأن . اإلمكانيات لدعم هذا الصمود
موضوعهم هو جوهر القضية الفلسطينية، وأن احلل العادل لهذه القضية يكمن يف أن يتم وفق القرارات الشرعية 

عن تأكيد اللجنة املركزية قيامها بمسؤولياتها يف توفير  ، فضالً)194(الدولية باألخص قرار األمم املتحدة رقم 
  .املناخ املناسب لهم يف كل امليادين االجتماعية واالقتصادية وممارسة حياتهم بحرية وإباء وكرامة

تؤكد احلركة على حرصها على االنتخابات التشريعية والتشاور مع الفصائل لتحديد املوعد إلجرائها : تاسعاً
تحقاقاً يجري الوفاء به، كما حترص أن تكون حرة وديمقراطية وشفافة، وأن تكون خطوة على صعيد باعتبارها اس

تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وتثبيت ودعم النظام السياسي الفلسطيني، ويف هذا السياق فإن اللجنة املركزية 
الدوائر أو القوائم، وأن جتري عملية االختيار  تطلب من أبناء احلركة العظيمة االلتزام بقرار احلركة سواء على صعيد

كما أن اللجنة املركزية تؤكد على حرصها التام يف دعم مشاركة املرأة يف . ملرشحي احلركة وفق اآلليات املناسبة
، وأيضاً مساندتها على املشاركة يف صنع القرار السياسي يف %20االنتخابات السياسية، وأالّ تقل مشاركتها عن 

  .ستويات واجملاالت الوطنيةكل امل
تؤكد اللجنة املركزية على توفير الدعم الكايف وتعديل خمصصات عائالت الشهداء واجلرحى بما يكفل لهم : عاشراً

  .حياة حرة كريمة
التأكيد على املواقف السياسية الثابتة حلركة فتح من حيث قرارها بخيار السالم كخيار استراتيجي : أحد عشر

عدة قرارات الشرعية الدولية واالتفاقات والتعهدات املبرمة ورؤية الرئيس بوش بشأن إقامة الدولة يستند إىل قا
الفلسطينية املستقلة، واعتبار عملية االنسحاب من غزة وشمال الضفة جزءاً من خطة خارطة الطريق وخطوة يف 

ملوقف االستراتيجي مما يحمّل اجلانب مسيرة عملية السالم ورفض أية مواقف أو إجراءات إسرائيلية قد تمس هذا ا
اإلسرائيلي واألطراف الدولية املعنية كامل املسؤولية عن أية جتاوزات، والتأكيد على أن مسيرة السالم تعني إنهاء 
االحتالل بشكل كامل وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ألن حتقيق ذلك يؤدي إىل 

االزدهار يف املنطقة كلها ويوفر لشعبنا حياة وطنية كريمة وحرة ويساهم بثقافته وأصالته يف السالم واألمن و
  .نسيج احلياة البشرية وكرامتها وحريتها

اتخذت اللجنة املركزية قرارات واضحة وحمددة لتفعيل منظمة التحرير سواء اجمللس الوطني واجمللس : ثاين عشر
القاهرة وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، وقد حددت برناجماً للتحرك  املركزي وغيرها، مستندة إىل إعالن

العاجل بخصوص ذلك واعتماد جلنة املتابعة لدعم خطة املسار الوطني، ويف هذا السياق ترحب اللجنة املركزية 
  .بإعالن الفصائل عن رغبتها املشاركة يف احلكومة الفلسطينية

ن القرارات اإلدارية والتنظيمية تنسجم مع األنظمة املرعية وتطوير السلوك كما اتخذت اللجنة املركزية جملة م
اإلداري والتحركات الوطنية الدولية والداخلية للنهوض واستمرار االجتماعات، بما يوفر املناخ الوطني السليم 

يس الراحل البطل األخ لالرتقاء باحلياة التنظيمية والوطنية، ويف طليعة ذلك قرار بتشكيل جلنة لتخليد ذكرى الرئ
  .الشهيد القائد ياسر عرفات مؤسس احلركة الوطنية ورمز النضال والصمود والسالم

[.......]  
   
   
  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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