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فتح-حركة التحرير الوطني الفلسطيني  

 مفوضية االعالم والثقبفة والتعبئة الفكرية

 

دام ل  ال المست  ض  حالن 
ت   :حركة  ف 

فً مواجهة اإلعالن  
االمٌركً بشأن 

بوقف  مطالبةالقدس 
أي حوار عربً 

معها بشأن القضٌة، 
ووقف التطبٌع 

والعمل 
 ،بالمستعمرات

واالنتصار للتحرك 
  الفلسطٌنً الشعبً

والجماهٌري 
وحدة ، والالعربً

  .والمنظمة
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 حول مواجهة اإلعالن االمٌركً بشأن القدسحركة فتح قرٌر ت

 .النضال المستدامو
 

ن الرئٌس األمٌركً ردود الفعل الفلسطٌنٌة والعربٌة واإلسالمٌة والدولٌة على إعال
كانت جمٌعها واضحة، صحٌحة ولوٌة.   66/21/1627ترامب حول المدس بتارٌخ 

ً على رفض اإلعالن األمٌركً،  ً دولٌا عكست الموالف فً هذا المجال اجماعا
والتأكٌد على اإلطار المانونً الدولً والسٌاسً الذي ٌحكم مولف دول العالم بشأن 

صمة للدولتٌن، ومن الواضح أن فلسطٌن، رسمٌاً المدس، وعلى إعتبار المدس عا
 وشعبٌاً، لادت التحرن نحو تحمٌك هذا اإلجماع الدولً.

 

اآلن وبعد هذا النجاح الذي خفف من حدة أضرار اإلعالن وعزل المولف 
األمٌركً، ال بد من اإلنتمال من مرحلة تحدٌد الموالف، على أهمٌتها بإعتبارها 

مرحلة تحوٌل هذه الموالف فعالً إلى إجراءات عملٌة أساس أي خطوات الحمة، إلى 
 -وخطوات محددة، أي تحوٌلها إلى حمائك كفٌلة بالحاق الهزٌمة بالمولف األمٌركً

اإلسرائٌلً وفرض المولف الدولً علٌهما، بإعتبار ذلن مدخل إلى الحل السٌاسً 
صمتها وعا 2967وإنجاز االستمالل الوطنً فً دولة فلسطٌن على حدود العام 

المدس الشرلٌة. من الهام جداً خالل هذه العملٌة أن نحافظ على طول النفس والنضال 
 المستدام.

 
لبل التمدم بالتراحات محددة بهدف تحمٌك ذلن، من المفٌد مراجعة المولف 

الكثٌر من المستوٌات والجهات،  الفلسطٌنً، الذي تم التعبٌر عنه حتى اآلن من لبل
رئٌس بما فً ذلن فً خطابه أمام الممة االسالمٌة، وٌشمل هذا ولكن األهم من لبل ال

 المولف ما ٌلً:
 

اإلعالن عن عدم أهلٌة الوالٌات المتحدة األمٌركٌة لإلستمرار فً المٌام بدور 
ًّ الصراع، وإنهاء دورها كراعً للعملٌة السٌاسٌة، وتحولها  الوسٌط  بٌن جانب

 والعٌاً إلى طرف فً الصراع.
جهات الدولٌة، وبشكل خاص مع مجلس األمن الدولً، وطرح مشروع التحرن مع ال

لرار هنان ٌرفض المولف االمٌركً وٌؤكد ضرورة اإللتزام بأحكام لرارات مجلس 
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األمن ذات الصلة، مع العمل على منع الوالٌات المتحدة المشاركة فً التصوٌت 
 بإعتبارها طرفاً فً األزمة.

 
ً لدولة فلسطٌن من خالل مطالبة الدول التً لم العمل على تعزٌز المركز المانون

تعترف بها المٌام بذلن، ومن خالل اإلنضمام لإلتفالٌات والمعاهدات الدولٌة وكذلن 
 المنظمات الدولٌة.

 
الترحٌب بالتحرن الشعبً الفلسطٌنً، والتحرن الشعبً فً الدول الشمٌمة والصدٌمة 

 وتشجٌع هذا التحرن.
 

واإلسالمً فإنه وفٌما ٌتعلك بالنمطة األولى، فمد لال بٌان أما على المستوى العربً 
وزراء الخارجٌة العرب أن الوالٌات المتحدة األمٌركٌة "عزلت نفسها كراع ووسٌط 
فً عملٌة السالم"، ولال بٌان الممة اإلسالمٌة حول نفس النمطة أن المرار "بمثابة 

سٌط فً رعاٌة عملٌة إعالن انسحاب اإلدارة األمٌركٌة من ممارسة دورها كو
 السالم وتحمٌمه بٌن األطراف".

 
وفٌما ٌتعلك بالنمطة الثانٌة فمد دعا وزراء الخارجٌة العرب فً بٌانهم إلى "العمل 
على إستصدار لرار من مجلس األمن ٌؤكد أن لرار الوالٌات المتحدة األمٌركٌة 

ولٌة"، بٌنما اإلعتراف بالمدس عاصمة إلسرائٌل ٌتنالض مع لرارات الشرعٌة الد
لالت الممة اإلسالمٌة فً بٌانها أنها "تدعو مجلس األمن الدولً لتحمل 

 فوراً وإعادة التأكٌد على الوالع المانونً لمدٌنة المدس".    مسؤولٌته
ٌتضح من ذلن أن هنان اتفاق على هذه الموالف وعلى غٌرها األمر الذي ٌتٌح 

 تحولها الى خطوات عملٌة
 

كٌد أهمٌة موالف الجهات األخرى حول موضوع اإلعالن األمرٌكً ومن الهام هنا تأ
بشأن المدس مثل الموالف التً أعلن عنها أعضاء مجلس األمن الدولً فً اجتماعهم 

ومثل موالف االتحاد األوروبً وموالف دوله ومثل  8/21/1627الطارئ ٌوم 
العمل من أجل  روسٌا االتحادٌة والصٌن والفاتٌكان، وكذلن أهمٌة االستمرار فً

اعتماد موالف بنفس الموة والوضوح من كافة التجمعات اإلللٌمٌة والدولٌة، ومن 
االتحادات البرلمانٌة، وكذلن من هٌئات األمم المتحدة األخرى، ومن التجمعات 

 النمابٌة واألحزاب والموى ومنظمات المجتمع المدنً فً العالم.
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 عالن امأمرٌكً مقترحات لخطوات عملٌة فً مجال مواجهة اإل

 
ً عن أي حوار مع الوالٌات المتحدة  -2 توقف الجانب الفلسطٌنً والعربً فعلٌا

لدى الوالٌات المتحدة حول الصراع  امأمٌركٌة بشأن مبادرة أو صفقة أو أفكار
ً بالمولف الذي ٌمول أن الوالٌات المتحدة فمدت  -الفلسطٌنً اإلسرائٌلً، التزاما

وإفهام الوالٌات المتحدة أنه لم ٌعد بممدورها عمل ذلن.  أهلٌتها فً هذا المجال،
واإلنتمال للحوار مع أطراف أخرى إلٌجاد آلٌة دولٌة بدٌلة لإلحتكار األمٌركً 
السابك، وٌمكن هنا اإلتفاق على األعضاء الخمسة الدائمٌن فً مجلس األمن كالٌة، 

ربما آخرٌن أو صٌغة أو ربما تغٌٌر الرباعٌة الحالٌة بحٌث ٌضاف الٌها الصٌن و
 المؤتمر الدولً كما الترحته فرنسا.

، ٌرفضها مشروع قرار لمجلس امأمن حول الخطوة امأمٌركٌةاإلسراع فً تمدٌم  -1
وٌدعو للتمٌد بأحكام المانون الدولً ولرارات مجلس األمن ذات الصلة، وٌجب 

ٌن حول هذا اإلعالن هنا عن وجود نزاع بٌن الوالٌات المتحدة األمٌركٌة وفلسط
الموضوع، وربما وجود نزاع بٌن الوالٌات المتحدة والدول العربٌة، وهو ما سٌمكن 

من مٌثاق األمم المتحدة الذي ٌمنع الوالٌات المتحدة  3الفمرة  17من تطبٌك المادة 
ً التحضٌر بشكل عاجل  من المشاركة فً التصوٌت فً هذه الحالة، وٌجب أٌضا

للجمعٌة العامة لألمم المتحدة   ستثنائٌة الطارئة العاشرةإلمكانٌة الذهاب للدورة اال
. لمد تأخرت هذه الخطوة نسبٌاً ومن حول نفس الموضوع )االتحاد من أجل السالم(

 الهام اإلسراع باتخاذها ومراعاة ضرورة االلتزام بالصٌغة الممترحة أعاله.
، بما فً ة فلسطٌنتعزٌز المركز القانونً لدولالمٌام بخطوات محددة فً مجال  -3

ذلن التمدم بطلب إنضمام دولة فلسطٌن لعضوٌة المنظمات الدولٌة فً منظومة األمم 
المتحدة )وهو أمر مختلف عن انضمام فلسطٌن للمعاهدات واالتفالٌات(، باإلضافة 

، وفً حال الحصول فلسطٌن لعضوٌة امأمم المتحدةإلى تكرار طلب إنضمام دولة 
، (للفٌتوللنمض )فً مجلس األمن وممارسة الوالٌات المتحدة على األغلبٌة الالزمة 

ٌتم الذهاب إلى الدورة اإلستثنائٌة الطارئة العاشرة للجمعٌة العامة )االتحاد من أجل 
فً الجمعٌة العامة )دون الحصول   السالم( للحصول على حموق الدول االعضاء

نصرٌة عندما على عضوٌة األمم المتحدة( وهو عكس ما جرى مع جنوب أفرٌمٌا الع
طردت من الجمعٌة العامة فٌما بمٌت عضواً فً األمم المتحدة )الطرد مثل المبول 

 ٌحتاج لمرار من مجلس األمن(.
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االعتراف باإللتحاق بالسوٌد واتخاذ لرار  الدول امأوروبٌةالعمل على لٌام بعض  -4
 "اسرائٌل")وهو ما ٌعنً أن اعترافها ب 7691بدولة فلسطٌن على حدود العام 

أصبح على نفس األساس( وهً خطوة ستخلك بالنسبة لهذه الدول حمائك سٌاسٌة 
 "إسرائٌل" لمبول هذا األساس.ٌصعب التراجع عنها، وستشكل ضغطاً اضافٌاً على 

، ومطالبة لتفعٌل الفتوى القانونٌة لمحكمة العدل الدولٌةاتخاذ خطوات عملٌة  -5
الدول بعمل نفس الشًء. وكذلن إتخاذ الخطوات الالزمة لدفع المحكمة الجنائٌة 
الدولٌة إلتخاذ خطوات ضد مرتكبً جرائم الحرب اإلسرائٌلٌٌن بحك الشعب 

 الفلسطٌنً.
الدول تأكٌد الموقف العملً بعدم اإلقرار أو اإلعتراف بأي تغٌٌر الطلب من   -6

، وبأي تغٌٌر تحاول "إسرائٌل" إحداثه فً امأرض المحتلة، بما فً ذلك القدس
( والتمٌٌز فً أي دعم لد تمدمه 2949)خط الهدنة للعام  2967على خطوط العام 

رات، علماً أن ذلن كله لد تم من والمستعم  "السرائٌل" بٌنها وبٌن األرض المحتلة
 لبل مجلس األمن.

فً مجال مكافحة اإلستعمار االستٌطانً بما فً ذلن المستعمرات فً المدس  -7
، وٌحرم التعامل مع قانون فلسطٌنً ٌحرم العمل فً المستعمراتالشرلٌة، إصدار 

ل بأي شكل من االشكا ٌحرم التعامل مع المستعمرٌنكما منتجات المستعمرات، 
وعلى أي مستوى من المستوٌات. سٌستند المانون إلى التزام فلسطٌن بأحكام اتفالٌات 

ـم، التً تحرم نمل سكان لوة اإلحتالل إلى األرض المحتلة وتُلزم 2949جنٌف للعام 
جمٌع أطراف االتفالٌات األربعة باحترامها، وضمان احترامها. ٌجب أن ٌواكب ذلن 

وجودي الذي ٌمثله اإلستعمار اإلستٌطانً اإلسرائٌلً بالطبع حملة توعٌة بالخطر ال
على الشعب الفلسطٌنً ودولته، وكذلن بعض الخطوات الممكنة إلٌجاد بعض البدائل 

 اإللتصادٌة.
الطلب من الدول إتخاذ خطوات ضد المستعمرات، بما فً ذلن المستعمرات فً  -8

العاملة فً المدس الشرلٌة، وضد المستعمرٌن، وضد الشركات والهٌئات 
بوسم المستعمرات ومعها، وبطبٌعة الحال ضد منتجات المستعمرات. وٌبدأ هذا 

وهو ما لامت به أوروبا فعالً، ولكنه ٌمر الى منع منتجات  ،منتجات المستعمرات
المستعمرات، ومعالبة الشركات والهٌئات العاملة فٌها ومعها، وٌنتهً بإتخاذ 

منعهم من الحصول على تأشٌرات دخول،  إجراءات ضد المستعمرٌن بما فً ذلن
صر موهو إجراء تستطٌع الدول العربٌة التً تقٌم عالقات مع "إسرائٌل" )

المٌام به فً إطار التزامها بأحكام المانون الدولً اإلنسانً. فً مجال ما  وامأردن(
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تلعب المائمة التً ٌعدها المفوض السامً لحموق االنسان عن  سبك ٌمكن أن 
 التً تنتهن المانون بعملها فً المستعمرات دوراً هاماً فً هذا المجال.الشركات 

ومؤسساتها  الدعم اإلضافً الالزم فً المجاالت المختلفة مأهل القدستمدٌم  -9
سواء من لبل السلطة أو من لبل الدول العربٌة والصدٌمة، بما ٌساعدهم على 

دهم والهادفة إلى طردهم الصمود ومماومة السٌاسات واإلجراءات اإلسرائٌلٌة ض
والتخلص منهم. وٌشمل هذا الدعم فً مجال اإلسكان للبماء فً منازلهم وتعمٌرها 
وتطوٌرها، ودعم المدارس العربٌة للتمسن بالمنهج الحالً وخدمة الطالب كما 
ٌجب، وكما ٌشمل دعم المؤسسات الصحٌة هنان وكافة المؤسسات االخرى على 

م المٌادات السٌاسٌة الممدسٌة الشابة والعمل على تعزٌز كافة أنواعها. كما ٌجب دع
دورها فً مجال العاللة مع العالم الخارجً لتعوٌض دور ما كان ٌموم به بٌت 
ً هنا اصدار لانون ٌمنع بٌع أي عمار فً المدس،  الشرق. ومن المناسب أٌضا

 الفعلٌة مستمبالً.واعتباره الغٌاً وباطالً، وهو أمر سٌكون له تأثٌره باعتبار تاثٌرته 
والتعبٌرات الغاضبة المختلفة ضد االنتصار للتحرك الشعبً الفلسطٌنً  -26

المولف األمٌركً والسٌاسات اإلسرائٌلٌة، والعمل على إعتماد التكتٌكات الصحٌحة، 
التً تضمن إستدامة التحرن ، كما تضمن طابعه الجماهٌري الواسع بما فً ذلن 

ن االسرائٌلٌٌن، وهو ما ٌعنً فً الحمٌمة إستحداث حماٌة األلصى ضد الممتحمٌ
تغٌٌر فً نمط الحٌاة الفلسطٌنٌة فً امأرض المحتلة. فً نفس الوقت ٌجب تجنب 
عسكرة التحرك، بغض النظر عن شرعٌة ذلك، مأنه ال ٌخدم اإلستدامة والمشاركة 

ٌة وحلفاءها االنقضاض علٌه بكل الوحش "إسرائٌل"الجماهٌرٌة الواسعة، وٌتٌح ل
المعروفة. علٌنا فً هذا المجال التعلم من تكتٌكات هبة القدس المجٌدة ومن 

 انتفاضة الحجارة.
وفً العالم بالعمل والتنسٌك مع  التحرك الشعبً فً المنطقة العربٌةتعزٌز  -22

الموى السٌاسٌة والنمابٌة ومنظمات التضامن بما ٌمود إلى تصعٌد واستمرار هذا 
المناسب اإلعالن بمناسبة مرور شهر )أو أي ٌوم آخر( ٌوم التحرن، ولد ٌكون من 

انتصار للمدس، مع العمل على خروج عشرة مالٌٌن متظاهر فً كل مكان فً 
 العالم، بداٌة بتظاهرات مركزٌة فً رام هللا وغزة.

لوقف أي خطوات العمل مع الجهات الشعبٌة والرسمٌة فً بعض الدول العربٌة  -21
مثل الزٌارات حتى  مهما كانت صغٌرة أو غٌر مباشرة، "إسرائٌل"تطبٌعٌة مع 

على المستوى الشخصً، والتعامل مع الشركات حتى لو كان لدٌها شركاء غٌر 
إسرائٌلٌٌن، والتعامل اإلعالمً، وإذا كان هنان أي تبادل معلومات على المستوى 

الجانب األمنً. ومن أجل سد كل الثغرت فً هذا العمل فأنه من المناسب أن ٌموم 
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الفلسطٌنً ولو بشًء من التضحٌة، بولف أي دعوات لجهات عربٌة لزٌارة 
 فلسطٌن.

ً من تعزٌز  -23 امأوضاع الفلسطٌنٌة الداخلٌة ولعمل كل ما سبك ال بد أٌضا
ال بد هنا من اإلسراع بإتخاذ خطوات جدٌة باعتبارها عامالً حاسماً فً المواجهة. 

إنهاء اإلنمسام وبما ٌحمك عودة لطاع غزة إلى وكبٌرة إلستعادة الوحدة الوطنٌة و
النظام السٌاسً واإلداري الفلسطٌنً، وٌحمك شراكة سٌاسٌة حمٌمٌة بٌن كل 
األطراف الفلسطٌنٌة، وٌحمك اتفالاً برامجٌاً حمٌمٌاً ٌوفر أسس العمل المشترن داخلٌا 

 وخارجٌاً.
المجلس الوطنً  إنعقادٌرتبط بالنمطة السابمة إتخاذ خطوات محددة نحو  -24

كجزء من إتفاق المصالحة، وكذلن حكومة فلسطٌنٌة تموم بتنفٌذ  الفلسطٌنً
إعادة بناء السلطة لتصبح سلطة خدماتٌة لخدمة فً هذا المجال ٌجب   اإلتفاق.

القطاعات المختلفة للشعب الفلسطٌنً، مع ترحٌل كل المهام السٌاسٌة لمنظمة 
دة تمٌٌم وضع األجهزة األمنٌة وإعادة النظر فً . ٌجب أٌضاً إعاالتحرٌر الفلسطٌنٌة

مٌزانٌتها، وربما تخفٌض لدراتها، وإعادة النظر فً عمٌدتها األمنٌة لتركز على 
 خدمة المواطن وحماٌته.

 
ما سبك ممترحات محددة أو أفكار، لد تعدل ولد تؤخذ كلها أو بعضها، ولد **

محددة وبسرعة باتجاه  ٌضاف لها ممترحات أخرى. المهم هو إلرر خطوات عملٌة
خلك الحمائك الالزمة لهزٌمة اإلعالن األمٌركً والمحافظة على المدس الشرلٌة 

 فلسطٌن على طرٌك إنجاز االستمالل الوطنً. عاصمة 
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التعبئة الفكرٌةلجنة   
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