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  وثائق إعالن فصائل فلسطينية 
  الهدنة مع إسرائيل

  
 " فتح"إعالن حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

  بشأن الهدنة مع إسرائيل
29/6/2003.  

  
على املصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني يف مرحلة من أدق مراحل نضالنا الوطني  "فتح"حرصاً من حركة التحرير الوطني الفلسطيني 

أكثرها حساسية وحرصاً منا على الوحدة الوطنية الفلسطينية التي شكلت وال زالت أساس قوتنا وقدرتنا على النضال والصمود ولعدم إعطاء و
أي فرصة ألي حماولة للمساس بها وعلى قاعدة التمسك باحلقوق الوطنية الثابتة لشعبنا غير القابلة للتصرف واملقرة من اجملالس الوطنية 

نية وعلى قاعدة االلتزام املطلق بالنضال املتواصل لتحقيق أهدافنا الوطنية ويف مقدمتها حق شعبنا يف العودة إىل وطنه وممارسة الفلسطي
حقه يف تقرير مصيره بنفسه وإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف على جميع األراضي الفلسطينية احملتلة عام 

كل اجلهود اخمللصة الدولية والعربية ويف مقدمتها جمهورية مصر العربية، فإننا نعلن باسم احلركة لكافة الدول والقوى  وجتاوباً مع 1967
ويف نفس الوقت فإننا نتوجه إىل دول وشعوب . للحرية والسالم يف العامل التزامنا بالهدنة كما وردت يف املبادرة املصرية الدولية احملبة

ة لتحقيق السالم واألمن واالستقرار يف فلسطين واملنطقة ببذل جهودها إللزام احلكومة اإلسرائيلية العمل بما يع الساعوحكومات العامل أجم
وان اإلسرائيلي على شعبنا بما فيها وقف االغتياالت أوالً ـ الوقف الفوري لكافة أشكال العد: يكفل إجناح هذه املبادرة وفق املطالب التالية

واجملازر ضد جتمعاتنا ومدننا وقرانا وخميماتنا ووقف االجتياحات وتدمير املباين والبنى التحتية واملؤسسات االقتصادية والرسمية 
الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية  ثانياً ـ رفع احلصار عن. والشعبية وجتريف األراضي الزراعية ومصادرتها ووقف عمليات تهويدها

رابعاً ـ عدم املساس باملقدسات . إطالق سراح األسرى واملعتقلين يف السجون اإلسرائيليةثالثاً ـ . األخ الرئيس أبو عماراملنتخبة وعلى رأسها 
خامساً ـ التوقف الفوري . ف وكنيسة املهداإلسالمية واملسيحية ويف مقدمتها احلرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة واحلرم اإلبراهيمي الشري

 ـ سادساً. عن مصادرة األراضي وبناء املستوطنات عليها أو التوسع يف القائم منها تمهيداً إلزالتها وكذلك وقف بناء األسوار واجلدران العازلة
راقبين الدوليين لإلشراف على تنفيذ وسرعة إرسال امل 28/9/2000البدء باالنسحاب الفوري لقوات االحتالل إىل ما كانت عليه قبل 

وإنها لثورة حتى . مرجعيات عملية السالم املتفق عليها وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية وإلقامة السالم العادل والدائم والشامل يف املنطقة
  .النصر
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وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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