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 بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية تدعو فيه احلكومة اإلسرائيلية
   إىل إلغاء كل القرارات واإلجراءات االستيطانية ووقف كل نشاط استيطاين 
  ٢/٦/١٩٩٩، رام الله

 

 

عقدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً برئاسة الرئيس ياسر عرفات، 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يوم رئيس 

  ".اجمللس الوطني"، رئيس "أبو األديب"، بحضور السيد سليم الزعنون ٢/٦/١٩٩٩

وقد بحثت اللجنة قضايا الوضع السياسي الراهن، خاصة اخلطورة البالغة التي تمثلها 
األرض والتوسع االستيطاين اإلسرائيلي يف جميع أرجاء الوطن سياسة االستيطان ومصادرة 

  .الفلسطيني، ومؤامرة تهويد القدس الشريف وعزل مدينة بيت حلم

وحذرت اللجنة من نتائج هذه السياسة املدمرة على عملية السالم، كما دعت إىل إلغاء كل 
فعلي على نية احلكومة القرارات واإلجراءات االستيطانية، ووقف كل نشاط استيطاين كدليل 

  .اإلسرائيلية اجلديدة على احترام التزاماتها ومتابعة املسيرة السلمية

وعبرت اللجنة عن حتيتها للموقف الوطني والشعبي ضد االستيطان، وعن دعوتها كل 
ضد االستيطان، دفاعاً عن " يوم الغضب الفلسطيني"جماهير شعبنا وقواه، للمشاركة الفعالة يف 

  .ا وحقوق شعبنا، خاصة حقه يف إقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريفمصير وطنن

األخيرة، شكلت اللجنة التنفيذية عدداً " اجمللس املركزي"ويف نطاق متابعة تنفيذ قرارات 
مسودة دستور دولة فلسطين،  ، بما فيها جلنة إعداد"اجمللس املركزي"من اللجان وفق قرارات 

، التي يرأسها الدكتور عصمت عبد اجمليد، "جامعة الدول العربية"املنبثقة عن  بالتعاون مع اللجنة
أمين عام اجلامعة، على أن تكمل عملها قبل موعد االجتماع القادم للمجلس، يف أواخر 

  .يونيو اجلاري/حزيران

، "أبو األديب"وأكدت اللجنة التنفيذية على أن تواصل جلنة الوحدة الوطنية برئاسة السيد 
ملها من أجل تعزيز الوحدة يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية، ورحبت اللجنة باستئناف ممثل ع
  .املشاركة يف أعمال اللجنة التنفيذية وحضور اجتماعها" اجلبهة الديمقراطية"

ن، إىل استئناف دورهم ثلي الفصائل غير املشاركة حتى اآلودعت اللجنة جميع السادة مم
  .ضمن إطارها

                                                            
 ٢/٦/١٩٩٩ ،)اإللكترونية( وفا :املصدر. 
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" اجمللس املركزي"ت اللجنة عدة جلان أخرى، يف اجملاالت اخملتلفة ووفق قرارات كما شكل
لتنفيذ قراراته وتوجهاته، وستواصل اللجنة التنفيذية اجتماعاتها ملتابعة القضايا الواردة على 

  .جدول أعمالها



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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