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  املنبثقة من املؤتمر الوطني الفلسطيني بيان لعدد من أعضاء اللجنة الوطنية العليا للمتابعة

  مع السلطة الفلسطينية الفلسطينيةاحلوار الذي يجريه البعض يف الساحة بشأن 
  ]مقتطفات[ *.31/7/1999دمشق، 

  
  

.......][  
ة، وألغى ميثاقها وعقد االتفاقات السرية والعلنية فريق أوسلو الذي أدار ظهره ملنظمة التحرير الفلسطيني إنـ 1

، لن يستجيب ألية دعوة للوحدة األميركيةمالءات واإلمع دولة العدو الصهيوين، مستسلماً للمطالب الصهيونية 
امليثاق الوطني الفلسطيني، ووفق السياسات واألسس التي قام عليها اتفاق  إلغاءعلى أساس  الوطنية، إالّ
على سياسته وما عقده من  واإلجماعالشرعية  إلضفاءعه، وسيوظف أي نشاط يف هذا االجتاه، أوسلو وتواب

 .اتفاقات
املؤتمر الوطني الفلسطيني، لن  وإجماعإىل كونه خروجاً على قرارات  إضافةاحلوار مع فريق أوسلو،  إنـ 2

يع االستسالم، وقد يؤدي وتشج الشعبي، اإلحباطموقف املعارضة الفلسطينية، وتوسيع  إضعافإىل  يؤدي إالّ 
 .ورين إىل االجنرار ملعسكر فريق أوسلوببعض احملا

شعبنا على رفض  إجماعالتقاء بعض أطراف املعارضة مؤخراً مع أطراف من العدو الصهيوين، يطعن  إنـ 3
 .خطط العدو الصهيوين التطبيع، وال يخدم إالّ

إىل التمسك بامليثاق الوطني الفلسطيني، وحق التحرير والعودة وتقرير املصير،  إننا ندعو شعبنا املناضلٍـ 4
 .والعمل على توحيد صفوف األمة العربية وقواها، والنهوض بها إىل مستوى التحديات

كما ندعو شعبنا إىل االستمرار يف عدم االعتراف بشرعية اتفاق أوسلو وتوابعه، ورفض ومقاومة التطبيع ـ 5
 .ومقاومة االستيطان الصهيوين، وممارسة كافة جماالت النضال حلرمان العدو من االستقرار مع العدو،

 .النضال لتحرير ترابه الوطني أشكالالتأكيد على حق شعبنا يف ممارسة جميع ـ 6
 .التمسك بقرارات املؤتمر الوطني الفلسطيني، والتأكيد على عدم شرعية فريق أوسلو ومؤسساتهـ 7
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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