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  بيان للقيادة الفلسطينية تؤكد فيه حق
  الشعب الفلسطيني يف إعالن قيام الدولة املستقلة 

  *.2/10/1998رام الله، 
  

    
ها النشاطات الوطنية الشاملة تمهيداً إلعالن الدولة الفلسطينية املستقلة استعرضت القيادة يف اجتماع

أيار  4يوم  يوتنته 1994 ]مايو[أيار  4تي بدأت يوم مع انتهاء الفترة االنتقالية ال 1999 ]مايو[أيار  4وم ي
  .1999] مايو[

وأكدت القيادة على ضرورة مشاركة كافة القوى الفلسطينية والقطاعات اجلماهيرية العريضة يف هذه   
  .القادم] مايو[النشاطات واالستعدادات الوطنية إلعالن الدولة الفلسطينية املستقلة يف الرابع من أيار 

الثالث على  لألسبوع واإلغالقالقيادة إىل تقرير أمني حول استمرار الطوق األمني واحلصار  واستمعت
كما استمعت إىل تقرير أمني حول الوضع املتفجر يف مدينة اخلليل احملررة التوايل على كافة املناطق الوطنية 

يف اخلليل وممتلكاتهم وبيوتهم  نتيجة استمرار اعتداءات املستوطنين بدعم من قوات اجليش والشرطة على أهلنا
  .ليالً ونهاراً مما أدى إىل تدهور األوضاع األمنية واالقتصادية واملعيشية يف املدينة

ويف هذا اجلانب قررت القيادة عقد جلسات وزارية مصغرة يرئسها الرئيس ياسر عرفات وتضم الوزراء   
ض حتى تقوم كل وزارة بعملها ضمن ألرأصحاب االختصاص لوضع حد للتداخل والتضارب يف العمل على ا

  .حدود صالحياتها واختصاصاتها
خرى استعرضت القيادة األوضاع االقتصادية للهيئات واإلطارات الوطنية العاملة يف خدمة من جهة أُ  

  .أهلنا يف القدس الشريف
وقررت القيادة تشكيل جلنة من وزارة املالية وجلنة القدس ووزارة التربية والتعليم لرفع تقرير إىل 

  .القيادة لتحسين أوضاع العاملين يف جمال التعليم يف مدينة القدس الشريف
سلسلة إجراءات لوضع حد حاسم حلاالت التهرب من دفع الضريبة يف سياق آخر قررت القيادة اتخاذ   

  .عمارلطة على تنفيذ برامج التنمية واإلة ملا يلحقه هذا التهرب من ضرر بالغ باالقتصاد الوطني وقدرة الساملضاف
وقد طلبت القيادة من كافة اجلهات اخملتصة العمل بشكل مشترك ملواجهة هذا التهرب من دفع الضريبة   
  .املضافة

الة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين عت القيادة إىل تقرير حول العجز املايل يف موازنة وكواستم  
حيث أدى هذا العجز املستمر إىل املس من قدرة الوكالة على تقديم خدماتها لالجئين يف اخمليمات يف داخل 

  .فلسطين وخارجها
وناشدت القيادة الدول الداعمة لوكالة الغوث إىل الوفاء بمساهماتها املالية حتى تستمر الوكالة يف   

ألهلنا يف اخمليمات خاصة وأنهم يف لبنان ممنوعون من العمل ألسباب خارجة عن إرادتهم  توفير اخلدمات
والعتبارات خطيرة تستهدف املساس بقضية الالجئين الفلسطينيين وتهجيرهم حتت ضغط احلاجة  إىل لقمة 

 .العيش
  

                                                 
 .3/10/1998، "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
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