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  بيان للقيادة الفلسطينية
  يؤكد التمسك بالقرارات الدولية

  ]مقتطفات[ .28/7/2000، رام الله
  

 
منعطفاً هاماً وأساسياً يف مسيرة عملية السالم، ألنها " كامب ديفيد"إن القيادة الفلسطينية تعتبر قمة  

ثمينة للشعب الفلسطيني والقيادة وإنْ مل تتوج بالتوصل إىل االتفاق الشامل، إّال إنها كانت فرصة تاريخية 
من قضية الالجئين الفلسطينيين وحقهم يف العودة إىل  الفلسطينية لطرح كافة القضايا الوطنية الفلسطينية بدءاً 

  .اخلاص بحق العودة لالجئين الفلسطينيين 194بيوتهم وديارهم تطبيقاً للقرار الدويل 
دها التاريخية والوطنية والقومية واإلسالمية وطرح السيد الرئيس، قضية القدس الشريف بأبعا  

ألي شكل من أشكال اب القدس الشريف، والرفض القاطع واملسيحية، واستحالة التفريط بذرة تراب واحدة من تر
  .سيادة االحتالل اإلسرائيلي على القدس الشريف واحلرم القدسي واألماكن املقدسة املسيحية واإلسالمية كافة

سطيني املفاوض قرارات الشرعية الدولية وحتمية تطبيقها على األرض الفلسطينية وعرض الوفد الفل  
، ورفض أي شكل من أشكال التواجد 1967يونيو / وحتمية االنسحاب اإلسرائيلي إىل حدود الرابع من حزيران

اإلسرائيلي  العسكري حتت ذرائع خمتلفة للسيطرة على حدودنا أو وضع قواعد عسكرية إسرائيلية لدوام االحتالل
  .حتت أقنعة أمنية واهية

كما طرح وفدنا اخلطر االستيطاين يف القدس الشريف وحولها وحول مدينة بيت حلم وباقي املناطق،   
بقناع مدين خاصة بعد أن وزع اجليش اإلسرائيلي األسلحة  وأكد وفدنا أن االستيطان هو احتالل عسكري تقنع

الثقيلة على املستوطنين ونشر قواته املدرعة يف املستوطنات، وأن االستيطان غير شرعي وخرق فاضح التفاقية 
جنيف الرابعة، وللقانون الدويل، ولكافة قرارات جملس األمن واجلمعية العامة، التي نصت على اعتبار االستيطان 

  .اطالً وغير شرعيب
السيد الرئيس،  املواقف التاريخية الوطنية والقومية، التي عبّر عنهان القيادة الفلسطينية، وهي حتيي إ  

وجسّدها الوفد املفاوض يف اللقاءات مع اجلانب األميركي واإلسرائيلي، يهمها أن تؤكد أن خيار السالم العادل هو 
ليس نهاية الطريق وليس نهاية املطاف، " كامب ديفيد" اتفاق يف قمة خيارنا االستراتيجي وأن عدم التوصل إىل

شرعياً للتوصل إىل السالم الشامل والعادل  ة ومبدأ األرض مقابل السالم أساساًوأننا نعتمد قرارات الشرعية الدولي
  .والدائم، سالم الشجعان
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 " البيان في إثر انتهاء االجتماع األسبوعي للقيادة وقد صدر هذا. 29/7/2000، )غزة)" (اإللكترونية(وفا.  



 

 
 

  

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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