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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

وكافة    الوطنية في قطاع غزة  والقوى أن الفصائل  نعلن ألبناء شعبنا 

قد أجمعت على هذه الورقة كخطة عمل  الفلسطيني  مكونات الشعب

 وطنية موحدة وشاملة لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن 

 

ــ الخط  وصفقة القرن   ة الوطنية لمواجهة قرارات الضمـــ
 

 -مقدمة:

لتحديد موعد زمني لتنفيذ خطة ضم األراضي في  جاء اتفاق تشكيل حكومة االحتالل الصهيوني منطلقا  

تنفيذ مخططات صفقة القائم على اتفاق تشكيل الحكومة االئتالفية والتي هي جزء من الضفة الغربية 

 .ارة المجرم ترامبنتنياهو(، برعاية ومتابعة  ومشاركة وغطاء من طرف اد ترامب،القرن )صفقة 

ينسجم مع العقيدة الصهيونية الثابتة منذ نشأة االحتالل والقائمة على االستيطان الضم قرار إن 

عوامل في   ة، وساهمت  الظروف وعد وتهجير الشعب الفلسطينيواالستئصال واالستيالء على األرض 

عم غير المحدود من قبل اإلدارات استمرار حرب االحتالل  الممنهجة على شعبنا وحقوقه، وفي مقدمتها الد

عليها المسيحية اإلنجيلية المتصهينة، وفي ظل ضعف الموقف األوروبي   التي تهيمناألمريكية المتعاقبة  

وعدم قدرته على مواجهة اإلدارة األمريكية، وبسبب حالة التشظي العربي والصراعات الداخلية وتسارع 

مما جعل كل هذه األسباب تدخلنا  ، ي ظل استمرار االنقساموتيرة التطبيع، وضعف الحالة الفلسطينية ف

سياسة االنتظار والتردد والمراوحة في المكان، واالكتفاء بالرفض تصلح معها مرحلة جديدة، لم تعد 

بكل سبل ة هذه المؤامرة لدق ناقوس الخطر، والعمل على مواجهوالواجب يدعونا اللفظي المجاني، 

تراتيجية نضالية وطنية جديدة موحدة عمال   بالقرارات الوطنية وفي المقدمة المواجهة المتاحة لصالح إس

 وذلك على النحو التالي: منها إنهاء االنقسام واستعادة الوحدة كأولوية وطنية عاجلة، 

 - على المستوى الوطني :أوال : 

حب االعتراف استمرار تنفيذ واستكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بس .1

 . باالحتالل والتحلل من اتفاقيات أوسلو والتزاماتها األمنية والسياسية واالقتصادية وكل ما ترتب عليها
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تفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها األسلوب األنجع إلدارة الصراع ومواجهة إجراءات االحتالل على   .2

كافة المناطق الفلسطينية من خالل األرض ومخططات التصفية، وهذا يستدعي تصعيد المقاومة في 

 برنامج وطني متصاعد لمواجهة قرارات الضم في المناطق المستهدفة في الضفة الفلسطينية 

دعوة األمناء العامون الجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية واالتفاق على   .3

 بناء النظام السياسي الفلسطيني وفي مقدمته إستراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة

 تضمن مشاركة الجميع. بحيث )م.ت.ف (على أسس الشراكة والديمقراطية 

إطالق الحملة الوطنية لمواجهة مخططات الضم وصفقة القرن وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة   .4

الشعبية إلدارة االشتباك الميداني، ومواجهة مخططات االحتالل، وإعداد برنامج المواجهة, ويمكن أن  

ي للمستوطنين  للتصدالغربية المحتلة ينبثق عن هذه الحملة تشكيل لجان الحماية الشعبية في  الضفة 

وإجراءات الضم، يتزامن معها فعاليات وبرنامج متواصل في قطاع غزة، وتحريك الساحات الشعبية  

ــ الخارجية واستنهاض اللجان والمؤسس طينية في خدمة  هدف   ـــات والسفارات والقنصليات الفلسـ

 مواجهة اإلجراءات .

االعالم  ية ضخمة تضع كل إمكانيات تشكيل لجنة إعالمية متخصصة لإلشراف على حملة إعالم .5

ووسائله في مواجهة سياسات االحتالل، من خالل برنامج تغطية مكثف على كافة األصعدة، تؤكد    وأدواته

ــ على عدم شرعية قرارات االحتالل على األرض، وكذلك الدفاع عن الحق الفلس  طيني في مواجهة ــ

 األكاذيب اإلسرائيلية.

همتها إعداد ملف قانوني شامل حول كل تجاوزات االحتالل وتجاوزه للقانون  تشكيل لجنة قانونية، م .6

الدولي، وتوثيق كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم هذا الملف إلى المؤسسات الدولية وخاصة  

 محكمة الجنايات الدولية. 

، وتعميم مبادئ االنفاقاالتفاق وطنيا على سياسة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وترشيد   .7

 في ظل جائحة كورونا.والتكافل االجتماعي في مواجهة ضغوطات االحتالل االقتصادية والحصار، 

 -:واإلسالمي يمستوى العربالعلى ثانيا : 

لسطيني في مواجهة مخططات صفقة القرن، وإجراءات تفعيل البعد العربي للتوحد مع شعبنا الف .1

الضم، من خالل تفعيل كل الطاقات العربية ولجانها وهيئاتها، ومقاومة التطبيع، واتخاذ مواقف واضحة 

 اون مع القوى واالحزاب العربية . ـــــــالي على األرض بالتعــــــبهذا الشأن، وتنفيذ برنامج نض
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في التصدي للقرارات  ممنظمة التعاون االسالمي إلى تحمل مسئولياتهدعوة الجامعة العربية و .2

اإلسرائيلية، من خالل تفعيل كل وسائل الضغط والقوة إلفشال مخطط الضم ومخططات صفقة القرن،  

والتزامها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعدم التراجع عنها، وتجريم التطبيع، وتوفير 

 الي للشعب الفلسطيني، شبكة أمان م

 - :الدوليعلى المستوى ثالثا : 

تحميل المجتمع الدولي المسئولية عن منح غطاء لالحتالل لمواصلة إجراءات الضم واالستيطان،   .1

الدولية   قرارات الشرعيةبوضع كيان االحتالل تحت طائلة القانون الدولي، وتنفيذ    االمم المتحدةومطالبة  

لجمعية العامة لمناقشة إجراءات االحتالل المتصاعدة على  ا الجتماع المنصفة لشعبنا، والدعوة العاجلة 

 األرض، بدعم من كل البلدان المساندة لشعبنا. 

عملية المقاطعة وسحب  تعزيز دور الحركة الشعبية الدولية المساندة لنضال شعبنا في إطار تعزيز .2

حتالل على طريق نزع الشرعية عن كيانه البغيض من خالل سلسلة فعاليات ومذكرات  االستثمارات من اال 

 . BDSتوجه لألمم المتحدة وللبرلمان األوروبي، خاصة مع حركة المقاطعة 

توسيع مساحة االشتباك السياسي في كافة مؤسساتنا الرسمية والشعبية ومحاصرة كل وجود االحتالل   .3

 في العالم. 

من أجل تحشيد كل الطاقات في مواجهة مخططات  في العالم د جهد الجاليات الفلسطينيةتفعيل وتوحي .4

 االحتالل وخاصة مشروع الضم. 
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