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  للحوار الوطني الفلسطيني صادر عن اللقاء األول بيان
  ]مقتطفات[ .27/2/1997نابلس، 

  
  

يعلن املشاركون يف اللقاء األول للحوار الوطني، الذي التأم يف نابلس الباسلة، عزمهم وتصميمهم على 
، التي تضم جميع مواصلة العمل واحلوار بكل صبر وأمانة وروح ديمقراطية، لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة

الفصائل والقوى واألحزاب والهيئات والشخصيات الوطنية واإلسالمية يف الداخل واخلارج، على قاعدة احلوار 
  .الديمقراطي والتعددية السياسية، وروح الفهم اخلاص للقضية الفلسطينية

[.......]  
ا احلازمة للهجمة االستيطانية تؤكد القوى الفلسطينية يف لقاء احلوار الوطني، رفضها القاطع وإدانته

الشرسة، التي تستهدف تهويد أرضنا الفلسطينية، وطمس تاريخنا الوطني املمتد عبر آالف السنين فوق هذه األرض 
  .الطيبة، أرض آبائنا وأجدادنا وأحفادنا وأجيالنا الالحقة

  .واملواثيق الدولية إن االستيطان اإلسرائيلي يف األرض الفلسطينية، يشكل انتهاكاً لكافة العهود
واجملتمع الدويل مدعو إىل وقفة جادة ومسؤولة إىل جانب الشعب الفلسطيني، لوضع حد نهائي لهذا 

وتدعو القوى الفلسطينية املشاركة يف . االستيطان اإلسرائيلي، إذا أريد للسالم أن يسود يف هذا اجلزء من العامل
قها تطبيقاً كامالً رات الشرعية الدولية، واالتفاقات املعقودة وتطبياحلوار الوطني، إىل أهمية إلزام إسرائيل بقرا

، ومبدأ األرض مقابل السالم، وتنفيذ قرارات األمم 338، 242ودقيقاً وأميناً، خاصة قراري جملس األمن الدويل 
وممارسة  ، وتمكين الشعب الفلسطيني من العودة إىل وطنه194املتحدة حول القضية الفلسطينية، خاصة القرار 

حقه املشروع يف تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس، باعتبارها الضمانة األكيدة 
لسالم عادل ودائم وشامل يف فلسطين والشرق األوسط، وكذلك أهمية استمرار مسيرة السالم على املسارين اللبناين 

  .والسوري
 1967القوى الفلسطينية يف لقاء احلوار الوطني أن قيام إسرائيل بضم القدس الشريف عام تؤكد 

وحماولة تهويدها هو مناقض للقرارات الدولية وحلق الشعب الفلسطيني يف وطنه، ويف عاصمته القدس الشريف، 
التي تفرضها إسرائيل يف وتعلن القوى الفلسطينية جمتمعة أن الشعب الفلسطيني لن يرضخ لسياسة األمر الواقع، 

القدس الشريف، من خالل إقامة املستوطنات من حول املدينة حملاصرتها وخنقها وعزلها عن األرض الفلسطينية، 
وترفض القوى الفلسطينية كافة ما أعلنته حكومة إسرائيل عن عزمها على إقامة حي . من الشرق واجلنوب والشمال

العمود وغيرهما، إمعاناً يف تهويد املدينة املقدسة وطمس هويتها  استيطاين جديد يف جبل أبو غنيم وراس
  .الفلسطينية والعربية واإلسالمية واملسيحية

[.......]  

                                                 
 "28/2/1997و  27وقد عقد اللقاء في نابلس يومي . 28/2/1997، "القدس. 
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تقرر هيئة احلوار الوطني تشكيل سكرتارية دائمة، ملتابعة احلوار الوطني وإغنائه، ولدعوة القوى 
نتظمة لتعزيز القواسم املشتركة بين القوى والفصائل الفلسطينية يف كافة أماكن تواجدها، إىل لقاءات دورية م

واألحزاب والشخصيات، وصوالً إىل وثيقة عمل حتدد أهداف النضال الوطني، وتوحيد كل قوى شعبنا يف جبهة 
وطنية واحدة، موحدة، لدفع االستيطان واالحتالل عن أرضنا، وحتقيق أهداف شعبنا يف العودة وتقرير املصير 

  .الشريف لفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدسوإقامة دولته ا

  



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


