
بیان صادر عن المؤتمر الخامس التحاد الجالیات الفلسطینیة: نحو تعزیز بناء المؤسسات الفلسطینیة
في اوروبا

انعقد المؤتمر الخامس التحاد الجالیات الفلسطینیة في أوروبا في مدینة برلین یوم السبت الموافق
المؤتمروناقشأوروبا"،فيالفلسطینیةالثقافةننشروالوعينرفع"معاشعارتحت،١١/٦/٢٠٢٢

بروح عالیة من المسؤولیة الوطنیة،  التقاریر المقدمة من األمانة العامة لالتحاد عن الفترة السابقة منذ
انعقاد المؤتمر الرابع، كما صادق المؤتمر على برنامج االتحاد للمرحلة المقبلة، وتوصیات لقاء برلین
ومجموعة من مقترحات األمانة العامة السابقة لالتحاد، كما جدد المؤتمر الثقة بعدد من أعضاء األمانة

العامة ورئیس االمانة العامة السابقة الدكتور فوزي اسماعیل ، وانتخب أعضاء جدد لألمانة العامة بنسبة
بتاریخھامعروفةوكفاءاتفلسطینیةوطنیةشخصیاتضمتالتيعضویتھامن٪٦٠بلغتتجدید

ونشاطھا في خدمة الشعب الفلسطیني والجالیات الفلسطینیة في اوروبا.
وفي ھذه المحطة الھامة من محطات العمل الفلسطیني، التي تأتي في ظل تصعید إرھاب االحتالل

الصھیوني والمساعي لتصفیة قضیة فلسطین وحقوق أھلھا وھویتھم، یحیي المؤتمر الصمود البطولي
ألبناء شعبنا في مواجھة االرھاب والجرائم الصھیونیة، في معركة الدفاع عن عروبة القدس في الشیخ
جراح وسلوان والمسجد األقصى، وتصدیھم الشجاع لھجمات آلة االحتالل العسكریة على مخیم جنین،
وأمام محاوالت التھجیر وسلب األرض في النقب والجلیل وعموم األرض الفلسطینیة المحتلة، وصمود

أھل قطاع غزة في وجھ الحصار وشتى أشكال العدوان، وجموع الفلسطینیین في الشتات ومخیمات
الالجئین المعرضة ألبشع االنتھاكات و سیاسات الحرمان والصامدة المتمسكة بحقھا في العودة لفلسطین.

كما یوجھ المؤتمر تحیتھ للحركة الوطنیة االسیرة، مؤكدا على ضرورة رفع وتیرة التضامن والفعالیات
واالنشطة الداعمة لالسرى الفلسطینیین في أوروبا وحول العالم، مؤكدا على عدالة قضیتھم وحقھم في

الحریة وعلى التزام االتحاد بواجبھ فیما یتعلق بإسنادھم والتضامن معھم.
كما یجدد المؤتمر التزام االتحاد بالثوابت والحقوق الفلسطینیة، وعلى رأسھا إنھاء االحتالل على كامل

مساحة فلسطین، وعودة الالجئین وتقریر المصیر، والوقوف مع الشعب الفلسطیني في كافة أماكن
تواجده، وتصدیھ الباسل لكافة محاوالت تركیعھ وكي وعیھ الوطني وتقویض نضالھ من اجل استعادة

حقوقھ الوطنیة و أرضھ السلیبة.
ویؤكد المؤتمر على أھمیة استعادة الوحدة الوطنیة الفلسطینیة وإنھاء االنقسام بما شكلھ و یشكلھ من

مخاطر على القضیة الفلسطینیة.
ویؤكد المؤتمر دعمھ لحركات المقاطعة للكیان الصھیوني ودورھا في عزلھ وفضح جرائمھ رغم

محاوالت التضییق علیھا، و یتوجھ بالتحیة لكافة القوى واألحزاب والمجموعات التقدمیة في أوروبا
وحول العالم على مواقفھا الداعمة للحقوق الفلسطینیة، ویسجل إدانتھ لمواقف الدول المھیمنة على النظام

العالمي المنحازة لالحتالل وفي مقدمتھا مواقف الوالیات المتحدة واالتحاد األوروبي، ویؤكد المؤتمر



على إدانتھ التفاقیات التطبیع العربي مع االحتالل وكل أشكال التعاون مع مساعي تصفیة القضیة
والحقوق الفلسطینیة تحت مسمى صفقة القرن.

وأرسل المؤتمر رسالة دعم وإسناد للناشط الفلسطیني الدكتور عصام حجاوي أعرب فیھا عن إدانتھ
السجونفىشھر١٦لمدهواعتقالھلھباطلھتھمبتوجیھالبریطانیةالسلطاتلقیامالشدیدواستنكاره

االیرلندیة وایقافھ عن العمل و تقید حریة حركتھ.
واختتم المؤتمر بالتأكید على استمرار االتحاد في العمل من أجل تعزیز بناء المؤسسات الفلسطینیة في

اوروبا، وتطویر عمل الجالیات الفلسطینیة ودورھا دفاعا عن حقوق أبناء الشعب الفلسطیني في الساحة
االوروبیة، والدفاع عن الشعب الفلسطیني وحقوقھ و موقفھ المتشبث بأرضھ وحقھ في العودة.

المؤتمر الخامس التحاد الجالیات الفلسطینیة في اوروبا
٢٠٢٢حزیران١١


