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بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية حول اإلجراءات اإلسرائيلية ضد 

  الشعب الفلسطيني يف األراضي احملتلة

  
  )11 – 10، ملحق خاص، 28/4/1980، بيروت، "وفا("      28/4/1980بيروت، 

  

اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية خالل دورة انعقادها يف اليومين درست   
املاضيين الوضع اخلطير الناجم عن قيام السلطات الصهيونية العنصرية بالعدوان على أبناء 

  .شعبنا وممتلكاتهم واالستيالء على أراضيهم ومصادرة أمالكهم داخل الوطن احملتل

عند خمطط القمع والعنف الصهيوين املتصاعد، فربطت بين ما وتوقفت اللجنة التنفيذية   
يجري من قمع وعنف وإرهاب وعدوان على األرواح واملقدسات واملمتلكات وبين احملاوالت 

أطراف كامب ديفيد لتمرير ما يسمى باالدارة الذاتية، وحماولة هؤالء األطراف اليائسة التي يبذلها 
  .صلوا إليهاخلروج من الطريق املسدود الذي و

واعتبرت اللجنة التنفيذية أن مثل هذا اخملطط، إنما يتوافق مع األهداف االستراتيجية   
  .للصهيونية واالمبريالية األميركية ويف مقدمتها خمططات التوسع واالستيطان

وتابعت اللجنة التنفيذية باهتمام بالغ ردود الفعل القوية واملواجهات الساخنة التي قام   
أبناء شعبنا يف الوطن احملتل ضد خمطط اإلرهاب والقمع واملصادرة وضد هذه  ويقوم بها

  .املؤامرة املستمرة التي بدأت خيوطها يف كامب ديفيد

إن صور البطولة والنضال الفذة التي يقدمها أبناء شعبنا الصامدون املثابرون هي صورة             
  .االحتالل الصهيوين يف أرضنا احملتلة امشرقة لشعبنا البطل يف مواجهة هذ

ولقد كانت للمشاركة املسؤولة لرؤساء البلديات الذين تعرضوا لشتى أشكال الضغط   
والقهر والقمع دون أن يفت ذلك يف إرادتهم الفذة أو يضعف من عزيمتهم املناضلة أثرها الكبير يف 

  .حملتلةمواصلة هذا التصدي الشجاع يف خمتلف أماكن ومناطق أرضنا ا

إن اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية وهي تتابع هذا كله، لتحيي جماهير   
شعبنا العظيم امللتفة كأروع ما يكون االلتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي 

  .الوحيد للشعب الفلسطيني
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ر، وحتيي رؤساء البلديات وحتيي الطالب والعمال والفالحين واملوظفين واملهنيين والتجا  
املناضلين، حتيي جميع املواطنين الذين يدخلون اليوم يومهم الرابع يف إضرابهم العام رداً على 

املصادرة واالستيطان، وردًا على مؤامرة احلكم الذاتي ويف مواجهة االحتالل الصهيوين للوطن 
ة ال تلين حتى يحقق انتصاره احلبيب، وسيستمر شعبنا يف نضاله وجهاده بعزيمة ال تكل وإراد

  .الكبير ويحرر أرضه ويبني دولته املستقلة فوق ترابنا الوطني الفلسطيني

  



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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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