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بيان للهيئات الوطنية يف منطقة نابلس حول رفضها للمشاريع 

     االستيطانية اإلسرائيلية
            

  )11- 10، ص 18/6/1979، بيروت، "وفا("             18/6/1979
  

للوقوف يف وجه اخلطر االستيطاين تنادت الهيئات الوطنية والتنفيذية يف مدينة نابلس   
بمحاذاة مدينة نابلس " روجيت"الذي يستفحل يوماً بعد يوم والذي أحدثه االستيطان يف قرية 

والذي يهدف إىل مصادرة أراضينا وثرواتنا على ضوء هذا اخلطر فقد تقرر االحتجاج على هذه 
مع الدعوة إىل  17/6/1979 عالن اإلضراب يوم األحد الواقع يفإالسياسة االستفزازية وذلك ب

وذلك تعبيراً " روجيت"مسيرة سلمية تبدأ من جامع ناصر احتجاجاً على إنشاء هذه املستعمرة يف 
عن إرادة شعبنا يف تمسكه بأرضه وحقوقه الوطنية التي تعمل سلطات االحتالل جاهدة على 

سة االحتالل والقمع انتزاعها من أصحابها الشرعيين وحتى نسمع العامل صوتنا الرافض لسيا
واملصادرة وسالم األمر الواقع الذي تدعيه أقطاب كامب ديفيد هذه السالم الذي يتناقض وحقوق 
شعبنا الفلسطيني املشروعة وال يؤدي إىل حتقيق سالم عادل وشامل قائم على احلق والعدل دون 

يف يف أكثر من مناسبة ولقد عبر شعبنا عن رفضه ملثل هذا السالم املز. مصادرة أو إحلاق أو ضم
يف مؤتمراته الشعبية ويف اضراباته املتكرة وتأكيداً ملوقف شعبنا الثابت بقيادة ممثله الشرعي 
الوحيد منظمة التحرير الفلسطينية فإن الهيئات الوطنية والتمثيلية تطالب سلطات االحتالل بما 

  :يلي

األرض العربية وأن تكف إلغاء هذه املستعمرة فوراً وكل املستعمرات املقامة على  -1
 .. السلطة عن سياسة االستيطان نهائياً

إننا نعلن رفضنا التفاقيات كامب ديفيد وكل إفرازاتها بما يف ذلك احلكم الذاتي  -2
 ..الهزيل

إننا نعلن تمسكنا بحقوقنا الوطنية املشروعة التي تكلف لنا حقنا يف حرية تقرير  -3
 ..املصير يف إقامة دولتنا املستقلة 

 –سلفيت  –قلقيلية  –عنباتا  –طولكرم  –جنين  –نابلس  –جمالس بلديات الشمال 
النقابات  –اجملالس القروية  –املؤسسات والهيئات الوطنية  –الهيئات الدينية  –الغرف التجارية 

  ..هيئات الطلبة وجماهير الشعب  –الهيئات النسائية  –العمالية واملهنية 
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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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