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  بيان للمؤتمر الوطني اخلامس ملواجهة االستيطان
  ]مقتطفات[ *.30/5/1999رام الله، 

  
    

[.......]  
بناء على املعطيات واخملاطر املعلنة، والتي تضع االستيطان والسالم على طريف نقيض، فقد توصل   

  :املؤتمر إىل النتائج التالية
ي، بات مرهوناً باإللغاء الفوري للقرارات واإلجراءات إن إكمال عملية السالم من اجلانب الفلسطين :أوالً   

معاليه "حكومة نتنياهو السابقة، وخاصة مشروع توسيع مستوطنة التي قامت بها وال تزال تصدرها  ،االستيطانية
  .].[...س العمود، والبناء يف جبل أبو غنيم أ، والبناء يف ر"أدوميم

عب بمختلف قواه ومؤسساته وسلطته، جملابهة الكارثة ، يوحد الش"ميثاق شرف وطني"صياغة  :ثانياً   
  :احملدقة املتمثلة باالستيطان، ويستند لألسس التالية

، أعماالً لصوصية يجب التراجع عنها وإلغاؤها "أوسلو"اعتبار كافة التوسعات االستيطانية منذ اتفاق  ـ
غير شرعية، ويجب أن تخضع ملفاوضات احلل فوراً، تماماً كما هي املستوطنات القائمة يف األراضي الفلسطينية 

 .الدائم
، بدءاً بتوقف املقاولين وقف التعاطي مع االستيطان يف األراضي الفلسطينية بمختلف اجملاالتـ 

وأصحاب الشركات عن أخذ التعهدات لشق الطرق والبناء يف املستوطنات، مروراً بتوقف التجار والصناعيين عن 
ألف عامل  20- 18التعامل االقتصادي مع املستوطنات، ومقاطعة كافة السلع املنتجة فيها، وانتهاءً بامتناع 

 .اريع التابعة لهافلسطيني عن العمل يف املستوطنات واملش
تنظيم وتفعيل النضال اجلماهيري ضد االستيطان، ليشمل خمتلف قطاعات الشعب من خالل األحزاب ـ 

بات واالحتادات النسائية واملؤسسات، وجلان مواجهة اوالتنظيمات السياسية واملدارس واجلامعات والنق
راكز للنضال، ينخرط فيه اجلميع باآلالف إىل ماالستيطان، ولتتحول األرض املصادرة واملهددة باملصادرة 

 .وعشرات اآلالف
لتغطية أضرار تطعة، قخاصة لدعمه، وحتويل املبالغ امل ، ووضع ضريبة"صندوق األرض"تأسيس ـ 

 ".سلطة أراضي فلسطين"احلصار للصندوق، واإلسراع يف تنفيذ قرار السلطة الوطنية باإلعالن الفوري عن تشكيل 
  [.......]  
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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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