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ضتها معار تؤكد فيه اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية صادر عن بيان
جميع الدول تدعو و"السالم من أجل االزدهار" يف املنامة،  مؤتمراحلاسمة لعقد 

والهيئات والكيانات السياسية واالقتصادية املدعوة للمشاركة باملؤتمر إىل احترام 
 املشاركة فيهموقف اإلجماع الفلسطيني وعدم 

 26/5/2019رام الله، 
 

 

نظمة لتشاوري الذي عقد يف ماتوقفت اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يف اجتماعها 
السالم أمام دعوة اإلدارة األميركية لعقد ورشة )مؤتمر( بعنوان " 26/5/2019 التحرير بتاريخ

يف املنامة، وأكدت أن الهدف الذي تسعى إليه اإلدارة األمريكية من مثل هذا  "جل االزدهارأمن 
املؤتمر هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها االقتصادي بعد أن خطت خطوات واسعة يف تطبيق 
الصفقة يف جانبها السياسي من خالل جملة من القرارات والتدابير واخلطوات، التي من شانها 

وشطب حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية املشروعة غير القابلة للتصرف، وأكدت تكريس االحتالل 
معارضتها احلاسمة لعقد هذا املؤتمر ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياسية 

واالقتصادية املدعوة للمشاركة باملؤتمر إىل احترام موقف اإلجماع الفلسطيني وعدم املشاركة 
 تكلف أي جهة بالتفاو  نيابة عن الشعب الفلسطيني، ودعت اللجنة يف هذا املؤتمر، وأنها مل

التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية جميع الدول العربية التي وافقت على حضور ورشة عمل 
، قمة 2018ران )قمة القدس( الظه قمة قرارات على والثبات مواقفها يف النظر إعادة إىل املنامة،

رة السالم العربية دون تغيير أو تبديل، وثمنت اللجنة التنفيذية (، ومباد2019تونس عام )
اإلجماع الفلسطيني على رفض اخملططات األمريكية الهادفة الستبدال مبدأ األر  مقابل السالم 
بمبدأ االزدهار واملال مقابل السالم، والتمسك باحلقوق الوطنية املشروعة للشعب الفلسطيني غير 

أسها احلق يف تقرير مصيره وإقامة دولته املستقلة بعاصمتها القدس القابلة لتصرف وعلى ر
 194لقرار اجلمعية العامة  وحق العودة استناداً 1967الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 

لقرارات الشرعية الدولية ذات  واإلفراج عن األسرى وحل قضايا الوضع النهائي كافة استناداً
وسياسياً وامنياً يف املنطقة  ر بخطورة إىل حماولة إدماج إسرائيل اقتصادياًالعالقة، كما أنها تنظ

 .مع استمرار احتاللها وضمها الال شرعي ألراضي عربية وفلسطينية

وشددت اللجنة التنفيذية على إن ما يسمى )صفقة القرن( ما هي إال خطة أمريكية بدء بتنفيذها 
سفارتها إليها، وإعالن اجلوالن العربي السوري  باإلعالن عن القدس عاصمة إلسرائيل وبنقل
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احملتل حتت السيادة اإلسرائيلية، وتشريع االستيطان وإسقاط اصطالح )احملتلة(، من أدبيات 
 اإلدارة األمريكية وإسقاط حق تقرير املصير للشعب الفلسطيني وحقه يف إقامة دولته تنفيذاً

 يف واشنطن والقنصلية األمريكية يف القدس لقانون القومية العنصري وإغالق مفوضية م.ت.ف
 األمنية إسرائيل سيطرة اعتبار إىل إضافة 1844 عام منذ الفلسطيني الشعب خدمة يف العاملة
 اخلطة. لهذه أساسا وجواً وبحراً  براً املطلقة

لشعب الفلسطيني تدعو دول العامل ( لنكبة ا71ن منظمة التحرير الفلسطينية وهي تستذكر الذكرى )إ
جمع لرفض هذه اخلطط األمريكية الهادفة إىل تدمير القانون الدويل والشرعية الدولية وجميع أ

املرجعيات التي أسست إىل قرارات جملس األمن واجلمعية العامة ذات العالقة واستبدالها بتشريع 
اإلسرائيلي الدائم حتت مسميات  االحتالل اإلسرائيلي وإخضاع الشعب الفلسطيني لالحتالل

 .خمتلفة

ن اللجنة التنفيذية اإلجماع الوطني الذي التف حول موقف سيادة الرئيس حممود عباس رئيس تثم  
 دولة فلسطين ومواقف الفصائل والفعاليات الفلسطينية كافة ومؤسسات اجملتمع املدين والقطاع

إلزالة أسباب  2017أكتوبر  12فيذ اتفاق ىل اإلسراع يف تنإاخلاص والشخصيات الوطنية وتدعو 
إىل إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة إذ أن إرادة الشعب الفلسطيني ووحدته هي  االنقسام وصوالً

 .نقطة ارتكاز احلياة السياسية الفلسطينية

وتؤكد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير على وحدة الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية 
 .كان مكان تواجده خاصة يف خميمات اللجوء يف الوطن واملنايف روعة أياًاملش

ان ضد السج كما حتيي اللجنة التنفيذية الصمود األسطوري ألسرانا البواسل ونضالهم املستمر
 .كذلك تضحيات أبناء شعبنا يف عاصمتنا األبدية القدس الشرقيةاإلسرائيلي و

لعقد مؤتمر دويل كامل الصالحيات حتت مظلة األمم  وتعود اللجنة التنفيذية لتؤكد دعوتها
املتحدة وبمشاركة الدول دائمة العضوية يف جملس األمن واالحتاد األوروبي والدول العربية ودول 

البربكس واليابان على أساس القانون الدويل والشرعية الدولية بما يضمن إنهاء االحتالل 
بعاصمتها القدس  1967من حزيران  4على حدود اإلسرائيلي وجتسيد استقالل دولة فلسطين 

 .ليات تنفيذ بضمانات دوليةآ، بجدول زمني حمدد والشرقية

 .اجملد واخللود للشهداء، احلرية لألسرى، الشفاء للجرحى، وعاشت فلسطين
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