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تدعو فيه صادر يف ختام اجتماع اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، بيان 
إىل الوقوف بحزم ضد اإلجراءات الصهيونية التعسفية واإلجرامية التي تمارس داخل 

سياسة االستيطان وانتزاع األراضي بالقوة من منها املناطق احملتلة، وخاصة 
  ∗ ]مقتطفات[أصحابها، وتشجيع عصابات املستوطنين املسلحة 

  ٢/٧/١٩٨٧تونس، 
  

 ٢/٧/١٩٨٧و ١عقدت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً يومي   
: ارية، ويف مقدمتهابرئاسة األخ أبو عمار، وبحثت جملة من القضايا السياسية والتنظيمية واإلد

التطورات احلاصلة يف املناطق احملتلة، وخميمات لبنان، وزيارة وفد املنظمة إىل موسكو مؤخراً، 
  .واألوضاع اخلطيرة يف منطقة اخلليج العربي

إن اللجنة التنفيذية تعبّر عن التقدير لوحدة املوقف الوطني ولالجماع الشعبي العظيم،   
ام الذي نفذه شعبنا الباسل يف اجلليل واملثلث والنقب يوم الذي جتلى يوم اإلضراب الع

تعبيراً عن رفض سياسة القهر العنصري والتمييز واالضطهاد القومي الذي تمارسه  ٢٤/٦/١٩٨٧
بحقوق شعبنا الوطنية ويف املقدمة منها حقه يف صيانة هويته  السلطات الصهيونية، وتمسكاً

إن االلتفاف الوطني . ستقلة، وعودة الالجئين إىل وطنهمالوطنية ويف تقرير املصير والدولة امل
حول دعوة اإلضراب، وحول املطالبة بحقوق شعبنا الرازح حتت نير القمع واإلرهاب الصهيوين، 

دائمًا، هذه القوة  ،إنما يؤكد، من جديد، على أن الوحدة الوطنية لشعبنا، وتكاتف صفوفه، شكلت
سة القمع واالحتالل، وهي الطريق النتزاع حقوقنا الوطنية اجلماهيرية الصدامية جملابهة سيا

  .الثابتة

إن اللجنة التنفيذية تؤكد على اعتزاز شعبنا كله، يف داخل الوطن وخارجه، بهذا املوقف   
الوطني املوحد الذي ظهر بشكل ساطع يوم اإلضراب العام، وتعبّر عن ضرورة صيانة هذا االجناز 

، كما تعبر عن التقدير للموقف التضامني الشجاع الذي الوطني بأسرهوتطويره يف صالح نضالنا 
وتدعو . اتخذته القوى الديمقراطية يف دعم اإلضراب ونضال شعبنا يف سبيل حقوقه الوطنية

اللجنة التنفيذية جميع الهيئات العربية والعاملية والرأي العام الدويل إىل الوقوف بحزم ضد 
ية واإلجرامية التي تمارس داخل املناطق احملتلة، وخاصة منها اإلجراءات الصهيونية التعسف

اإلرهاب والبطش املفروضين على أبناء شعبنا يف أرضه احملتلة، وما ينفذ ضدهم من أساليب 
القمع الفاشية اإلرهابية، والعقوبات اجلماعية، بما يف ذلك املمارسات الصهيونية األخيرة والتي 

وانتزاع األراضي بالقوة من أصحابها، وإىل إطالق يطان، والتوسع، تشكل امتداداً لسياسة االست
النار على الفالحين العزل الذين هبوا للدفاع عن أرضهم وحقوقهم، وكذلك بتشجيع عصابات 

                                             
  .٥ – ٤، )١١/٧/١٩٨٧( ٦٥٩فلسطين الثورة، نيقوسيا، ع  :املصدر ∗
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املستوطنين املسلحة وحمايتها يف االعتداء على حياة املواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم ويف تدنيس 
  .رقة األراضيسة ويف سدحرمة األماكن املق

إن هذه اجلرائم الفاشية والعنصرية تتطلب من جميع القوى احملبة للسالم واحلرية   
  .الوقوف بحزم يف وجهها، وإدانتها، واعتبارها أخطر أنواع اإلرهاب املمارس على شعبنا بأسره

 إن اللجنة التنفيذية حتيي الوقفة الصامدة الباسلة لشعبنا العظيم يف الوطن احملتل يف  
وقد . لهذه املمارسات واإلجراءات، ويف دفاعه عن أرضه وكرامته الوطنية وحقوقه الثابتة هتصدي

أقرت اللجنة التنفيذية اتخاذ عدة خطوات وإجراءات بهدف تعزيز هذا الصمود، ومن أجل كشف 
  .وإدانة اإلرهاب الصهيوين على أوسع نطاق وحلماية شعبنا وتطوير كفاحه

.. . . . . .  

 



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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