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  بيان للمجلس املركزي الفلسطيني

  رق األوسطيف شأن مفاوضات السالم للش
  ]مقتطفات[ .17/10/1992تونس، 

  
    
  [.......]  
املفاوضات اجلارية، مركّزاً على اجلولة السادسة التي تميزت  ناقش اجمللس مسيرة  

هما املرجعية  338و 242ية الدولية شرعبالتركيز على املرجعية التفاوضية، والتأكيد أن قراري ال
األساس للمفاوضات، والتقيد بمبدأ األرض مقابل السالم، ومبدأ االنسحاب من جميع األراضي 

  .العربية والفلسطينية احملتلة، بما يف ذلك القدس الشريف
واستعرض اجمللس املركزي القرارات السابقة للمجلس الوطني الفلسطيني حول أعضاء   

  .ن األرض احملتلة، والذين كانت الظروف حتول دون تسميتهماجمللس م
وأكد اجمللس على أهمية استكمال عضوية اجمللس الوطني الفلسطيني، من الداخل   

.واخلارج، وعلى نفس القواعد واألسس، إىل أن يتمكن شعبنا من ممارسة حقه االنتخابي بحرية
    
القادمة على جميع األصعدة على النحو وقد قرر اجمللس أسس التحرك وسُبله يف املرحلة   

  :التايل
  

  على صعيد مسيرة عملية املفاوضات: أوالً 
ذات الصلة  ـ يؤكد اجمللس تمسكه احلازم بالشرعية الدولية، وقرارات األمم املتحدة1  

بالقضية الفلسطينية، كمرجع ملسيرة العملية السياسية اجلارية، على أرضية مبدأ األرض مقابل 
ضمان احلقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، طبقاً للشرعية الدولية، بما فيها السالم، ل

حقه يف العودة، وتقرير املصير، وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وصوالً إىل 
  .الكونفدرالية الفلسطينية األردنية، طبقاً للخيار الطوعي واحلر للشعبين الشقيقين

الذي ينص على عدم جواز االستيالء على أراضي الغير  242طبيق القرار ـ التمسك بت2  
بالقوة والعدوان، ويفرض على العدو اإلسرائيلي االنسحاب الكامل من جميع األراضي العربية 

  .والفلسطينية احملتلة، بما فيها القدس الشريف، وأن ينطبق، ومنذ البداية، على جميع املراحل
، وقرارات األمم 1949انون الدويل واتفاقية جنيف الرابعة لعام ـ التمسك بقواعد الق3  

املتحدة، التي تكفل حماية حقوق املواطن الفلسطيني حتت االحتالل، والتي تعتبر املستوطنات 
  .انتهاكاً ملبادىء القانون الدويل

                                                 
  "وقد أصدر اجمللس املركزي هذا البيان يف . 6ـ  4، ص 25/10/1992، 911، العدد )نيقوسيا" (ةفلسطين الثور

، يف الفترة "دورة أسرانا األبطال وشهدائنا األبرار"حتت عنوان إثر االجتماعات التي عقدها يف العاصمة التونسية 
عبد  رعرفات وحيد ائح، وحضرها الرئيس ياسرورأس الدورة الشيخ عبد احلميد الس. أكتوبر/ تشرين األول 17ـ  15

  .الشايف وفيصل احلسيني، وعدد من أعضاء الوفد الفلسطيني املفاوض
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إن التزام الواليات املتحدة بتعهداتها يحمّلها مسؤولية العمل على الوقف الفوري   
ن وإ.  طريق السالم الشامل والدائم، كونها تشكل عقبة يفستيطان، وإزالة املستوطنات القائمةلال

  .اجمللس املركزي الفلسطيني يرفض التصنيفات اإلسرائيلية للمستوطنات بين سياسية وأمنية
ـ التمسك بأن الشعب الفلسطيني هو مصدر السلطات والصالحيات، وأن املرحلة 4  

قتة على طريق الهدف النهائي، يمارس فيها الفلسطينية هي حمطة قصيرة وموة االنتقالية للسلط
شعبنا حقه يف إجراء انتخابات سياسية تشريعية حرة، ويتم نقل السلطة حتت احلماية واإلشراف 

للشعب الفلسطيني على أرضه، بما فيها القدس، وجميع  الدوليين، الذي يضمن السيادة املطلقة
  .يؤكد اجمللس رفضه للمشروع اإلسرائيلي للحكم اإلداري الذاتيمصادره الطبيعية، و

ـ يؤكد اجمللس املركزي على مقاومة سياسات ومشاريع التوطين، والتمسك بحق العودة، 5  
، وعلى ربط العمل يف املفاوضات متعددة األطراف بخطتنا يف 194وفقاً لقرار األمم املتحدة رقم 

والدويل بالربط بين نتائج  افظة على االلتزام العربياملفاوضات الثنائية وخدمتها، واحمل
الثنائي واملتعدد، والتصدي ألية حماولة لتجاوزه، نحو التطبيع مع  ]املسارين[املفاوضات يف 

إسرائيل، قبل التزامها باالنسحاب من أرضنا احملتلة وضمان حقوقنا الوطنية، التي نصت عليها 
  .قرارات الشرعية الدولية

بر اجمللس املركزي تراجع الواليات املتحدة عن تعهداتها وموقفها من االستيطان، ـ يعت6  
وعدم شرعيته، وتقديمها لضمانات القروض إلسرائيل خطوة تهدد مسيرة العملية السياسية 

  .اجلارية
وم عليه ـ يؤكد اجمللس املركزي على أن قراراته السابقة هي األساس الثابت الذي تق7  

ويؤكد اجمللس على ضرورة مواصلة العمل إلزالة . املشاركة الفلسطينية يف مسيرة املفاوضات
الشروط اجملحفة للتمثيل الفلسطيني، بحيث يكون شامالً للداخل واخلارج والقدس يف كال مساري 

سطيني التفاوض الثنائي واملتعدد، ودعوة اإلدارة األميركية الستئناف احلوار األميركي الفل
  .باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني

ـ يوجه اجمللس املركزي حتية التقدير للوفد الفلسطيني، ولدوره يف الدفاع الصلب عن 8  
حقوق ووحدة شعبنا داخل وخارج األرض احملتلة، ويثمن اجمللس التزام الوفد بتوجيهات وقرارات 

  .حرير الفلسطينيةمنظمة الت
ـ مطالبة األمم املتحدة أن تأخذ دورها يف عملية املفاوضات، باعتبارها املرجعية 9  

أوروبا، اليابان، الصين وكندا بشكل فاعل يف : لقرارات الشرعية الدولية، والعمل على مشاركة
  .العملية السياسية اجلارية

  [.......]  
  على الصعيد الفلسطيني: ثالثاً 

على التمسك احلازم بالوحدة الوطنية الفلسطينية، وباملسيرة  اجمللس املركزيـ يؤكد 1  
الديمقراطية التي تعززت وجتذرت عبر النضال املشترك ضد العدو الصهيوين، والتي ساهمت فيها 
كل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا الفلسطيني، ويرفض اجمللس املركزي، ويدين، اللجوء إىل 

اطية، واستخدام العنف بين قوى الشعب الفلسطيني املناضلة، ويؤكد على األساليب غير الديمقر
  .احترام التعددية السياسية، وحرية الرأي والرأي اآلخر

                                                 
  يف املصدر. 
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ـ درس اجمللس املركزي الفلسطيني احملاوالت اإلسرائيلية املستمرة لتغييب موضوع 2  
، وذلك يف الوقت الذي 1967القدس، وللفصل بينها وبين بقية األراضي الفلسطينية احملتلة عام 

تواصل فيه إسرائيل ممارساتها التوسعية واالستيطانية لتغيير معامل املدينة املقدسة الدينية 
  .والسكانية واحلضارية، ولتهويد املدينة املقدسة

وانطالقًا من ذلك، فإن اجمللس املركزي يؤكد على أولوية موضوع القدس الشريف ـ   
يدعو الهيئات التنفيذية إىل متابعة إيالء األهمية األوىل للمدينة املقدسة و. عاصمة دولتنا املستقلة

ويف هذا اإلطار يدعو اجمللس املركزي إىل إنهاض وتنشيط دور كل . يف جميع امليادين واحملافل
املؤسسات الوطنية والشعبية داخل القدس وتطويرها، وتوفير جميع سبل الدعم لها يف مواجهة 

اإلسرائيلية، بما فيها العمل لتعزيز  وتفعيل دور أمانة القدس واستكمال حماوالت السيطرة 
  .أعضائها وتأمين أوسع مشاركة شعبية ممكنة يف سبيل حتقيق ذلك

  [.......]  
ـ درس اجمللس املركزي الفلسطيني موضوع تطبيق قرارات اجملالس الوطنية املتعاقبة 3  

ويف ضوء ضرورة تعزيز . يني داخل الوطن احملتلبشأن استكمال عضويته من أبناء شعبنا الفلسط
التمثيل واملشاركة الشاملة لشعبنا يف الداخل واخلارج، فإن اجمللس املركزي يقرر إحالة هذا 
املوضوع إىل اللجنة التنفيذية، ورئاسة اجمللس الوطني، ملتابعة تطبيقه من كافة جوانبه وإجراء 

ويدعو . الوطن احملتل ه وشخصياته الوطنية داخلالتشاور املناسب مع أبناء شعبنا ومؤسسات
اجمللس املركزي اللجنة التنفيذية، ورئاسة اجمللس الوطني، إىل وضع هذا القرار موضع التنفيذ يف 
الوقت املناسب، بما يخدم صيانة أهدافنا الوطنية، وحق شعبنا يف تقرير مصيره بنفسه، دون 

  .تدخل خارجي
  [.......]  

  



 

 
 

  

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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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