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  بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية
  تؤكد فيه ثوابت املوقف الفلسطيني من عملية السالم 

  ]مقتطفات[ *.31/1/1998رام الله، 
  

  
[.......]  

ومبدأ إعادة األرض مقابل " 338"و" 242"إن عملية السالم ترمي إىل تطبيق القرارين الدوليين  :أوالً 
  .بما فيها القدس الشريف 1967من جميع األراضي احملتلة عام السالم وانسحاب إسرائيل 

وقف جميع أشكال النشاطات االستيطانية ومصادرة األراضي، وفرض األمر الواقع على اعتبار أن  :ثانياً 
  .السالم واالستيطان ال يلتقيان

بما يف ذلك اإلفراج عن التطبيق الدقيق واألمين لالتفاقات املوقعة، والتي تعتبر اتفاقات دولية،  :ثالثاً 
  .األسرى، وتشغيل املمر اآلمن، وفتح املطار وامليناء وتنفيذ باقي االستحقاقات

تنفيذ مراحل إعادة االنتشار الثالث وفقاً لالتفاقات املوقعة، واجلدول الزمني احملدد، ورسائل  :رابعاً 
ية الكاملة على أراضي الضفة الغربية وقطاع الضمانات والتعهدات األميركية، وبما يضمن امتداد الوالية الفلسطين

غزة على اعتبارهما وحدة جغرافية واحدة، وبحيث تكون موضوعات املفاوضات األميركية حمصورة بالقضايا 
  .القدس، احلدود، الالجئون، املستوطنات وباقي القضايا: احملددة

الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، نواة  تؤكد اللجنة التنفيذية على أن إقامة :خامساً 
  .السالم الدائم والشامل والعادل يف املنطقة

اطلعت اللجنة التنفيذية على رسالة الرئيس ياسر عرفات إىل الرئيس األميركي بيل كلينتون  :سادساً 
  .اق الوطني الفلسطينيوالتي تتضمن تفسيراً مفصالً لقرار اجمللس الوطني الفلسطيني بشأن امليث

هذا ودرست اللجنة التنفيذية قضايا الوحدة الوطنية وضرورة تعزيزها، وتوثيق وحدة شعبنا داخل 
الوطن وخارجه خاصة يف الظروف الراهنة التي تتطلب أعلى درجات الصمود والوحدة والتضامن الوطني، وكذلك 

طائها العناية الدائمة من أجل حل املشاكل التي قضايا الالجئين الفلسطينيين يف أماكن الشتات وأهمية إع
  .تواجههم

كما بحثت اللجنة يف تفعيل وتطوير عملها ودوائرها وتواصل اجتماعاتها بشكل منتظم باعتبارها 
  .املرجعية العليا للشعب الفلسطيني ومؤسساته

[.......]  
  

 

  

                                                 
 .1/2/1998، "القدس" *



 

 
 

  

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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