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 بيان للجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية 
  بشأن تنفيذ خطة خريطة الطريق

 .30/5/2003رام الله، 

 

  
، برئاسة الرئيس ياسر 2003ـ 5ـ  30: اجلمعة ملنظمة التحرير الفلسطينية اليوماجتمعت اللجنة التنفيذية   

يس السلطة الوطنية الفلسطينية، واستمعت إىل تقرير عرفات، رئيس اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، رئ
  .رئيس الوزراء عن اللقاء الذي تم مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي" أبو مازن"السيد حممود عباس 

وأكدت اللجنة التنفيذية على ضرورة العمل على تنفيذ خطة خارطة الطريق بجميع عناصرها، مع   
  . ية بشكل متواز مع تطبيق االلتزامات اإلسرائيليةاالستعداد لتطبيق االلتزامات الفلسطين

ق يف يواعتبرت اللجنة أن اإلجراءات التي أُعلن عنها ال تشكل بديالً عن البنود الواردة يف خارطة الطر  
مرحلتها األوىل، خاصة صدور بيان عن كل طرف، وبحيث يجري االلتزام فيه بوقف جميع أعمال العنف بدون 

  .بدولة فلسطين املستقلة، وكاملة السيادة والقابلة للحياة، وإنهاء التحريض استثناء، واالعتراف
تطبيق بقية اخلطوات التي تشمل إنهاء أعمال االغتيال واالعتقاالت والتدمير للمنازل واملمتلكات وكذلك   

واحلصار على املدن والقرى واخمليمات، ومصادرة األراضي وإقامة املستوطنات أو توسيع ما هو قائم حتى لو 
  .كان بذريعة النمو الطبيعي املزعومة

لرقابة من قبل اللجنة الرباعية على تنفيذ خارطة الطريق، وأكدت اللجنة على ضرورة اإلشراف وا  
وباعتبار ذلك هو الضمانة للتطبيق األمين واملتوازي وبدون الدخول يف متاهة االشتراطات التي قادت إىل تعطيل 

  .وخطة جورج تينيت واالتفاقات املوقعة تقرير ميتشل
ملعتقلين الفلسطينيين الذين يشكل اعتقالهم وعبرت اللجنة عن اإلصرار على ضرورة إطالق سراح جميع ا  

  .انتهاكاً للشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة
كما قررت اللجنة تكليف السيد الرئيس ياسر عرفات مع السيد أبو مازن لتشكيل الوفد الفلسطيني إىل قمة   

  .شرم الشيخ واجتماع العقبة
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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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