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ي 
 برنامج تع��ز المشاركة المدن�ة والد�مقراط�ة للشباب الفلسطييف

ف مخرجات اجتماع األمناء العامورقة حقائق:   للفصائل الفلسطين�ة ني

 محمد غازي حمد وآالء العملة : إعداد

/نوف ي
�ن الثايف  2020 م�ب ��ث

 
 حقائق وأرقام     

ن للفصائل الفلسطینیة، بتاریخ یُعقد اجتماع مجلس األمناء العام •

، برئاسة الرئیس الفلسطیني محمود عباس، وبحضور 3/9/2020

"حماس" والجهاد اإلسالمي،    اإلسالمیةالمقاومة    األمناء العامین لحركتي

في رام ا� وبیروت عبر  افلسطینًی افصیًل 14ن عن و وشارك فیه ممثل

 تقنیة الفیدیو كونفرنس.  

أكد الرئیس الفلسطیني، خالل كلمته االفتتاحیة، استقاللیة القرار   •

كیة وسیًطا  رالفلسطیني، وجدد رفضه أن تكون الوالیات المتحدة األمی

لى عقد مؤتمر دولي للسالم برعایة إ، ودعا "عملیة السالم"وحیًدا في 

مرجعیة قرارات األمم المتحدة ومبادرة السالم  فق ، و الرباعیة الدولیة

 العربیة.  

أدان البیان الختامي لالجتماع "المؤامرات والمخططات التي تقوم بها  •

من خالل "صفقة القرن" ومخططات ترامب، حكومة االحتالل وإدارة 

 الضم، وتمریر التطبیع المجاني. 

لسطینیة كاملة السیادة أكد البیان الختامي التمسك بهدف إقامة الدولة الف •

وعاصمتها القدس المحتلة، وأن ال دولة في غزة ، 1967على حدود 

 . 194دونها، وحل قضیة عودة الالجئین على أساس القرار  من  وال دولة  

سیاسي دیمقراطي واحد،  توافق المجتمعون على ضرورة التأسیس لنظام   •
على قاعدة التعددیة السیاسیة والفكریة، والتداول   وسلطة وقانون واحد،

السلمي للسلطة من خالل االنتخابات الحرة والنزیهة وفق مبدأ التمثیل 
 النسبي الكامل. 

ستراتیجیة إلنهاء االحتالل  شدد البیان الختامي على أن تحقیق األهداف اإل •
نهاء االنقسام، وإنجاز المصالحة، وتجسید مبدأ إب  وإقامة الدولة، یستوج

  .الشراكة الوطنیة الفلسطینیة
تقرر تشكیل لجنة تضم شخصیات وطنیة وازنة تقدم رؤیة إستراتیجیة  •

إلنهاء االنقسام، والشراكة في ظل منظمة التحریر الفلسطینیة، على 
ة ال اعتبار أنها الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني، خالل مد

تقدم توصیاتها للجلسة القادمة للمجلس  ، على أن تتجاوز خمسة أسابیع
 المركزي الفلسطیني.

ناقش المجتمعون قواعد االشتباك مع االحتالل، بما في ذلك تفعیل   •
ممارسة  في ن اإلقلیمي والدولي، وأكدوا حق الشعب الفلسطیني یْ العامَل

عیل وتطویر المقاومة كافة أسالیب النضال المشروعة، وتوافقوا على تف
 الشعبیة الشاملة "كخیار أنسب للمرحلة". 

اتفق المجتمعون على تشكیل "قیادة وطنیة موحدة تقود فعالیات المقاومة  •
الشعبیة الشاملة"، على أن توفر اللجنة التنفیذیة لها جمیع المستلزمات 

 الستمراریتها.

جاء عقد االجتماع في ظل تحدیات كبرى تواجه القضیة الفلسطینیة:   .1

عالن عن اتفاق  "صفقة القرن"، ومشروع الضم اإلسرائیلي، واإل

التطبیع اإلماراتي مع االحتالل، واتجاه دول عربیة أخرى نحو 

 التطبیع.  

ركیة وإسرائیلیة وعربیة على الحكومة اللبنانیة،  یمورست ضغوط أم .2

لى إعالنها رفض دخول قیادة "حماس" ألراضیها، قبل ساعات إأدت 

من موعد االجتماع، ولكن الحكومة تراجعت عن قرارها بفعل  

 الت وضغوط موازیة. تدخ

دون رعایة عربیة، وسبق عقده تفاهمات مباشرة  من عقد االجتماع  .3

مما مهد الطریق لعقد اجتماع األمناء  تي حماس وفتح،  جرّت بین حرك

 العامین.

 

یظهر ما سبق وعي الطرفین بالمخاطر التي باتت تهدد القضیة  .4

وصل   إذ ا مؤشر على عمق مأزق الطرفین،الفلسطینیة، ولكنه أیًض

لى طریق مسدود، ولم تنجح مساعي إطریق المفاوضات بمرجعیة أوسلو  

لى جانب المخاوف من الحدیث إ  "حماس" لرفع الحصار الخانق عن غزة،

 المتكرر عن استبدال القیادة الفلسطینیة بقیادة جدیدة.  

بالرغم من اللهجة التصالحیة التي میزت خطابات المتحدثین، خاصة   .5

اس، والتأكید على أن االجتماع یعقد تحت مظلة منظمة  حركتي فتح وحم

ه لم یتمخض ال أنإالتحریر، الممثل الشرعي والوحید للشعب الفلسطیني،  

فیما أحیلت االجتماع قرارات عملیة لتحقیق المصالحة الوطنیة،  عن 

 لجان.إلى اللقضایا الرئیسیة  ا
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 : 2020/ 9/ 13الموحدة للمقاومة الشعبیة تعلن فعالیاتها لمواجهة "صفقة القرن" واتفاقات التطبیع، وكالة األنباء والمعلومات الفلسطینیة (وفا)، القیادة الوطنیة  .1

http://bit.ly/2I2VFMq 

 http://bit.ly/3oRQM9F: 2020/ 9/ 4بیان صادر عن اجتماع األمناء العامین للفصائل الفلسطینیة، الموقع الرسمي لمنظمة التحریر الفلسطینیة،  .2

 http://bit.ly/32446Os: 2020/ 9/ 30، وكالة وفا، نهاء االنقسامإلیات آالرئیس یدعو لحوار وطني شامل وحركتي فتح وحماس للشروع في حوار إلقرار  .3

 http://bit.ly/34U3rRI :2020/ 9/ 24ا ضمن حوار فلسطیني وطني شامل، الجزیرة نت، تتفقان على رؤیة ستعرض قریبً  "حماس"و "فتح"في ختام محادثات بتركیا:  .4

  

 المراجع 

ظهر في الخطابات تباین في المواقف من اتفاق أوسلو والمفاوضات،   .6

مقابل تأكید الرئیس عباس تمسكه بخیار  في ف .وأشكال المقاومة

بإلغاء اتفاق  عدة فصائل و عبیة، طالب ممثلالمفاوضات والمقاومة الش

رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس،    إسماعیل هنیة،  أكدفیما  أوسلو،  

 تمسك حركته بالمقاومة المسلحة، وأشاد "بمحور المقاومة". 

تباینت ردود الفعل الفلسطینیة، بین متفائل بإمكانیة أن یمهد االجتماع  .7

ة في ظل المخاطر التي الطریق لمصالحة وطنیة حقیقیة، خاص

تفرضها مشاریع التصفیة للقضیة الفلسطینیة، وبین متشائم بسبب خیبته  

من التجارب السابقة، ویرى بأن العبرة بما سیتم تطبیقه على أرض 

 الواقع. 

صدار القیادة الوطنیة للمقاومة الشعبیة إن یأعقب اجتماع األمناء العام .8

یوم رفض  15/9اعتبار یوم  إلى  ، دعت فیه13/9/2020ا، في بیاًن

شعبي لرفع العلم "اإلسرائیلي" في أبو ظبي والمنامة، ودعت الجالیات 

كیة واإلسرائیلیة رالفلسطینیة والعربیة للتظاهر أمام السفارات األمی

 ماراتیة والبحرینیة حول العالم.واإل

حركتي فتح وحماس اجتماعاتهما في اسطنبول،  ا حركتي اختتم وفد .9

لى رؤیة إ، وتم اإلعالن عن توصل الحركتین 24/9/2020في 

، بما ال یتجاوز  مین مشتركة سیتم عرضها على اجتماع األمناء العا

ل  ل/أ األ ا ل    2020  األ ل ا

   

أمین سر اللجنة التنفیذیة لمنظمة التحریر، إلذاعة ،  عریقات صائب  كشف   .10

، أن اجتماعات الحركتین تركزت 23/9/2020صوت فلسطین، في 

حول االنتخابات العامة، وأن الرئیس سیصدر مرسوم باالنتخابات بعد 

 ن.یاجتماع األمناء العام

نائب رئیس المكتب السیاسي لحركة حماس،  صالح العاروري،  ذكر .11

لدى الحركتین لتشكیل    امقابلة مع فضائیة األقصى، أن هناك توجًه  أثناء

 .قائمة انتخابیة موحدة

ال أنه لم یتم إجراء االنتخابات، إالرغم من اتفاق الحركتین على على  .12

لى صیغة اتفاق إلنهاء االنقسام وتوحید المؤسسات المدنیة إالتوصل 

وكذلك كیفیة التعامل مع  واألمنیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة، 

وغیرها من القضایا  ... المفاوضات، واتفاق أوسلو، وسالح المقاومة

 ا في فشل التجارب السابقة. الخالفیة التي كانت سبًب

وحكومة نتنیاهو، وأطراف عربیة،   ،من المتوقع أن تعمل إدارة ترامب  .13

جراء  ووضع عقبات أمام إ  ،على إفشال مسار الوحدة الوطنیة الفلسطینیة

االنتخابات، ألنها بنیت على توافق فلسطیني لمواجهة "صفقة ترامب" 

 ومشروع الضم اإلسرائیلي ومسلسل التطبیع العربي.

http://bit.ly/2I2VFMq
http://bit.ly/3oRQM9F
http://bit.ly/32446Os
http://bit.ly/34U3rRI

