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  العربي الفلسطيني يف  الشعبي بيان صادر عن املؤتمر
   يرفض عقد اجمللس الوطني الفلسطيني سورية

  يف غزة وتعديل امليثاق الوطني
  ]مقتطفات[ *.17/5/1996 دمشق،

  
  

  [.......]  
اخمليمات والتجمعات واالحتادات والنقابات واملنظمات الشعبية الفلسطينية يف  ثلينحن مندوبي ومم  

 كالعربي السوري، امللتئمين يف املؤتمر الشعبي العربي الفلسطيني يف خميم الشهداء والفداء، خميم اليرموالقطر 
بدمشق، قلعة الصمود والتصدي، ملناقشة ومواجهة األخطار احملدقة بالقضية الوطنية الفلسطينية واألمة العربية 

لهجمة العدوانية اإلمبريالية الصهيونية ضد شعبنا واإلسالمية، وجوداً وهوية، حاضراً ومستقبالً، جراء تصاعد ا
  :العربي يف فلسطين ولبنان واجلوالن، فإننا نرى

بأن إقدام عرفات ومن معه، ويف أجواء العدوان الصهيوين الوحشي على لبنان، وارتكاب العدو جملزرتي   
رات قمة شرم الشيخ اإلرهابية، ت مقرقانا والنبطية، وتنفيذاً منه التفاقات أوسلو التصفوية، وتساوقاً مع إمالءا

على عقد جملس غزة، الذي ألغى امليثاق الوطني الفلسطيني، وتنكّر ألهداف الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية 
ولدماء شهدائه وشهداء األمة العربية واإلسالمية، التي سالت من أجل حترير فلسطين واحلفاظ على عروبتها، إن 

ونتائج، فاقد للشرعية الثورية والشعبية والدستورية والنضالية، وال  قراراتهذا اجمللس وما تمخض عنه من 
يحظى بأية صفة وطنية، وال يمثل شعبنا العربي الفلسطيني وال يعبّر عن إرادته وال يلزمه بأية قرارات صدرت عنه، 

  .وأن هذه القرارات باطلة والغية وغير شرعية
  [.......]  
ي يف سورية وبعد االستماع إىل املذكرات الصادرة عن التجمعات الفلسطينية إن املؤتمر الشعبي الفلسطين  

يف سورية ومداخالت املؤتمرين فإنه يؤكد أيضاً تمسك شعبنا العربي الفلسطيني بحقه يف حترير فلسطين والعودة 
ن ويف إليها، ورفضه القاطع لكل خمططات التوطين والتهجير والتعويض، وتمسكه بوحدة شعبنا داخل الوط

  :الشتات، ويجدد تأكيده على
  .ـ عدم شرعية ووطنية جملس غزة  
  .ـ عدم شرعية القرارات الصادرة عنه  
  .ـ تمسكه بامليثاق الوطني الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية املكافحة  
 ـ الدعوة لعقد مؤتمر شعبي فلسطيني عام، كمقدمة لتشكيل املرجعية السياسية والنضالية لشعبنا  

الفلسطيني، يؤسس جمللس وطني، تنبثق عنه قيادة ثورية ملنظمة التحرير الفلسطينية، ملتزمة بامليثاق الوطني 
  .الفلسطيني
  [.......]  
   

  

                                                 
  . مصدر خاص *



 

 
 

  

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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