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  مذكرة من أعضاء يف اجمللس الوطني الفلسطيني
  799تطالب بتنفيذ قرار جملس األمن رقم 

  .وباالنسحاب من مفاوضات السالم
  
  

نحن املوقعين أدناه، وانطالقاً من تمسكنا احلازم بحق املبعدين الفلسطينيين يف العودة إىل وطنهم دون   
  :ر بالعودة إىل وطنه فإنناقيد أو شرط، وانطالقاً من حق شعبنا املبعد واملهج

نحمّل أميركا مسؤولية التنكر اإلسرائيلي حلقوق الشعب الفلسطيني الوطنية املشروعة، وعلى رأسها : أوالً   
  .الفلسطينيين يف العودة وحق املبعدين يف العودة وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة حق

ين املوجودين يف اجلنوب اللبناين احملتل الكاملة عن حياة املبعد نحمّل إسرائيل املسؤولية :ثانياً   
  .ومسؤولية إعادتهم الفورية

نحمّل جملس األمن الدويل بجميع أعضائه، وخاصة الدول دائمة العضوية مسؤولية تنفيذ قرار : ثالثاً   
 القاضي بإعادة املبعدين واملسؤولية الكاملة عن تطبيق جميع القرارات املتعلقة بموضوع 799جملس األمن رقم 

  .اإلبعاد كما نحمل الدول األعضاء يف جملس األمن املسؤولية عن حياة هؤالء املبعدين إىل حين عودتهم
إىل االنسحاب من املفاوضات كرد عملي وفوري على إجراءات االحتالل األخيرة . ف.ت.ندعو م :رابعاً   

ومضايقات،  ا، من قتل واعتقاالتبإبعاد أكثر من أربعمئة مواطن فلسطيني، وكل إجراءات القمع والعسف ضد شعبن
  .والتمسك بالبرنامج الوطني

إىل دعوة جميع قوى الشعب الفلسطيني بمختلف فصائله وتياراته . ف.ت.ندعو قيادة م: خامساً   
وفعالياته الوطنية والدينية إىل حوار ديمقراطي شامل يستهدف تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل وتطوير االنتفاضة 

  .ابت الوطنيةعلى قاعدة الثو
  

  املوقعون
  

حممد / ليلى خالد/ إبراهيم سربل/ لطيفة احلواري/ إبراهيم أبو عياش/ فؤاد دبور/ إبراهيم بكر  
مصطفى / أحمد دحبور/ إبراهيم شحدة/ حممد أمين اجلعبري/ أحمد جبر/ حممد العملة/ أحمد اجلمل/ اخلطيب
نعيم / إنعام عبد الهادي/ حممود فنون/ أسعد بيوض التميمي/ ى ملحممصطف/ أحمد صالح مصلح/ اخميس
تيسير / يوسف سمور/ تيسير خالد/ وداد عبد الرحيم/ بالل الشخشير/ نهاية حممد/ بشير اخليري/ اخلطيب

ريما / جورج حبش/ رسمية عودة/ هشام قاسم/ حمدي مطر/ حممد سكيك/ حمدي غنيم/ خيري احلسن/ قبعة
/ شحادة غنام/ سمير اخلطيب/ داود مراغة/ ساجي سالمة/ جبر يوسف الونة/ أمل سمارة/ يماينأحمد ال/ نزال

/ صبحي غوشة/ كايد الغول/ صالح البرغوثي/ عمر قطيش/ شريف اجلعبري/ عيد رجا سرحان/ سهام سكر
د العزيز احلاج عب/ فايزة أبو الهيجا/ عبد احلميد عبد العزيز/ نظيم فاعور/ عبد اجلواد صالح/ عابد الزريقي

عبيدة / طالل ناجي/ عبلة أبو عبلة/ طه عبد الله/ عبد الرحيم ملوح/ سعيد مراد/ حممد مصطفى/ أحمد
عبد /  خالد عبد احلميد/ عصام عبد الهادي/ علي حسين عبد احلميد/ عرفات حجازي/ رياض سعيد/ الكاظمي

صالح / مصطفى علي الزبري/ ي أبو هاللعل/ قدري أبو كويك/ عطا الوحيدي/ حممود حمدان/ العزيز الصقر
علي عبد / حرب شامية/ عبلة نصيف/ صالح الدين وحيد الهواري/ ذياب مرعي/ جميل جمدالوي/ صالح

حممود / علي الشهابي /عنان العامري/ داود تلحمي/ كمال سعيد النمري/ حممود يوسف/ فؤاد عبد الله/ امللك
حممد / خالد الفاهوم/ براهيم الفتياينا/ يوسف مقدح/ حممد صالح/ فضل شرورو/ مصطفى سالم/ بركة

/ عطا اسماعيل اخلطيب/ عبد الرحمن شكري احلاج علي/ صابر حمي الدين/ حنا قحاط /أسحق يونس/ املسلمي
أحمد / خالد عبد الرحيم/ انتصار مرعي/ حممد قدورة/ صالح زيدان/ يونس عبد طه/ فريال سعيد الشيخة سليم

  .ظافر اخلضرا/ سامل سليمان خليل/ رشاد أبو شاور /زكي الزين/ جبريل
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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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