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 بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية يندد بالسياسة اإلسرائيلية 

  لتفريغ األرض وتهجير السكان يف األراضي املتحلة

  
3/4/1983  

  

  :يا جماهير أمتنا العربية  

  يا جماهير شعبنا الفلسطيني،   

قام العدو يف األراضي احملتلة بمحاوالت إجرامية لبث الرعب والفزع بين صفوف شعبنا   
من خالل تعريض املئات من بناتنا يف املدارس حلاالت التسمم يف مناطق جنين واخلليل 

  .هجير واقتالع السكان من أراضيهم وحماولة ضم املناطق احملتلةتوطولكرم تنفيذاً لسياسة ال

ت إسرائيلية متطرفة باالعتداء احملمي من قبل سلطات االحتالل على كما قامت جماعا  
حرمات األماكن املقدسة واملساجد يف يافا واحلرم الشريف واحلرم اإلبراهيمي وذلك تنفيذاً 

ان شعبنا الصامد داخل األرض احملتلة . للسياسة اإلسرائيلية اخلبيثة لهدم هذه األماكن وإزالتها
. م حمالت اإلبادة للجنس البشري وضد االعتداء على هذه املقدساتيقف بصالبة وثبات أما

تعتبر هذه األحداث اإلجرامية جزءاً متممًا للسياسة اإلسرائيلية يف . ف.ت.واللجنة التنفيذية لــ م
  .تفريغ األرض وتهجير السكان واالعتداء على حقوق السكان وتنكراً لكل األعراف الدولية

ية كل الضمائر احلية والشعوب احملبة للسالم الوقوف مع الشعب وتناشد اللجنة التنفيذ  
الفلسطيني يف كفاحه الوطني من أجل التصدي لهذه اإلجراءات النازية ومن أجل حترير الوطن 

وتدعو جميع الهيئات الدولية واألمم املتحدة إىل القيام بمسؤولياتها . الفلسطيني من االحتالل
  .ت اإلجرامية إلبادة اجلنس البشري واالعتداء على املقدساتالكاملة نحو وقف هذه احملاوال

كما تدعو الهيئات العريبة واإلسالمية لرفع صوتها عالياً استنكاراً واحتجاجاً على هذه   
إن دول العامل . األعمال البربرية التي تمارسها سلطات االحتالل الصهيوين يف األراضي احملتلة

بفرض العقوبات ضد الكيان الصهيوين الذي يمارس أبشع أنواع وشعوبه احملبة للسالم مطالبة 
إننا نؤكد للشعب الفلسطيني وأمتنا العربية أن . القتل والتنكيل بأبناء شعبنا داخل األرض احملتلة

وإحقاق احلقوق الوطنية .الثورة الفلسطينية ستستمر يف نضالها من أجل استعادة األرض السليبة
  .الثابتة للشعب الفلسطيني
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واننا على ثقة بأن شعبنا الفلسطيني يف األراضي احملتلة لن ترهبه هذه األعمال   
  .الوحشية

ستحبط جميع هذه اننا على يقين راسخ ان جماهير شعبنا البطلة يف األراضي احملتلة   
اإلجراءات من خالل دفاعها وتمسكها بأرض الوطن وتقرير وحدتها الوطنية ومواصلة الكفاح من 

ان اللجنة التنفيذية لــ . ة بطش االحتالل، وحترير أرضها وحتقيق استقاللنا الوطنيأجل مواجه
الباسلة يف مواجهة اإلجراءات القمعية واإلرهابية  فاضتهحتيي وقفة شعبنا املوحدة وانت. ف.ت.م

واالستيطانية وجرائم التسميم واالعتداء على املقدسات والتي عبر من خاللها عن تأكيد التفافه 
وقرارات اجمللس الوطني الفلسطيني ورفضه القاطع جلميع . ف.ت.حول ممثلة الشرعي والوحيد م

يونية ضم املناطق احملتلة ومصادرة حق شعبنا يف احملاوالت االمبريالية األميركية والصه
  .العودة وتقرير املصير وإقامة دولته املستقلة على تراب أرض الوطن

  



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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