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  يؤكد  لمجلس املركزي الفلسطينيبيان ل

  دولة  ضرورة إعالن جتسيد سيادة
  2000فلسطين خالل سنة 

  ]مقتطفات[ .3/2/2000غزة، 
  

 
 .]...[...  
  :وبعد انتهاء جلسة النقاش العام قرر اجمللس املركزي ما يلي 

  
  جتسيد سيادة الدولة الفلسطينية املستقلة هذا العام: أوالً 

جمدداً على أن دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف، هي احلق الطبيعي للشعب  ملركزييؤكد اجمللس ا 
، وجتسيداً إلعالن االستقالل لعام 1947لعام  (2D) 181الفلسطيني، وعلى أساس قرار اجلمعية العامة رقم 

1988.  
دة الدولة إن الشعب الفلسطيني بتضحياته واستمرار صموده األسطوري، هو صاحب قرار جتسيد سيا 

املستقلة، وإن منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني هي املرجع األعلى 
  .لهذا القرار الوطني، غير القابل للتفاوض أو النقض من أي طرف

قالية، توافق مايو املاضي ومع انتهاء فترة السنوات اخلمس االنت/ويف هذا اجملال فقد تبلور يف شهر أيار 
دويل على ضرورة إجناز التسوية النهائية خالل فترة عام، وهو ما أخذه اجمللس املركزي يف دورته السابقة بعين 

  .األطراف الحقاً، بما فيها االتفاق األخير يف شرم الشيخ االعتبار، واتفق عليه
سيد سيادة دولة فلسطين خالل وأخذاً بهذه االعتبارات، فإن اجمللس املركزي يؤكد على ضرورة إعالن جت 

  .هذا العام، وعلى ضرورة اتخاذ كافة اخلطوات واإلجراءات واالتصاالت الدولية الالزمة لتحقيق ذلك
ويكلف اجمللس املركزي اللجنة التنفيذية بمتابعة واستكمال أعمال اللجان التي شكلها اجمللس، بما فيها  

  .االقتصادي والقانوين واالجتماعي وإعداد التشريعات الالزمةجلنة الدستور وجلان وخطط البناء السياسي و
  

  املفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية: ثانياً 
إن اجمللس املركزي وقد استمع إىل تقارير وافية عن املفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية على الصعيدين  

جلميع استحقاقات املرحلة االنتقالية يف جميع  االنتقايل والنهائي، يؤكد على ضرورة تنفيذ اجلانب اإلسرائيلي
  .اجملاالت دون إبطاء أو تأخير

ويرفض اجمللس املركزي جميع احملاوالت اإلسرائيلية الرامية إىل التهرب من تنفيذ تلك االستحقاقات،   
الضرر بعملية ق ويعتبر اجمللس أن عدم تقيد احلكومة اإلسرائيلية باملواعيد املقررة إلعادة االنتشار، إنما يلح

   .السالم برمتها

                                                 
 " ت المجلس العادية، التي ُعقدت عاوقد صدر هذا البيان في إثر دورة اجتما. مصدر خاص. 3/2/2000، )غزة)" (اإللكترونية(وفا

  .2000فبراير / شباط 3و 2في غزة يومي 
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إن اجمللس املركزي يعتبر التنفيذ اإلسرائيلي الستحقاقات املرحلة االنتقالية، إنما يشكل شرطاً الزماً  
لتقدم مفاوضات الوضع النهائي، ويرى اجمللس أن تنصل احلكومة اإلسرائيلية من تنفيذ هذه االستحقاقات 

  .عدم جدية احلكومة اإلسرائيلية جتاه عملية السالم برمتهاوااللتزامات والتعهدات، إنما يؤكد 
ويتوجه اجمللس املركزي إىل الدول الراعية والدول املعنية بعملية السالم بضرورة التحرك الفوري  

، وتنفيذ االتفاقات بما يضمن حتقيق السالم العادل والشامل يف )سالم الشجعان(حلماية هذه العملية السلمية 
  .سط، وضرورة إلزام احلكومة اإلسرائيلية بتنفيذ هذه االتفاقات، واحترام املواعيد املقررةالشرق األو
وقد سجل بعض اإلخوة موقفهم بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكل عملية السالم مع اجلانب اإلسرائيلي  

  .وإعادة بنائها على أسس جديدة
  

  قضايا الوضع النهائي: ثالثاً 
نطالقاً من الثوابت الوطنية الفلسطينية التي أقرتها جمالسنا الوطنية املتعاقبة، إن اجمللس املركزي، وا  

وقرارات الشرعية الدولية، فإنه ومع بدء مفاوضات الوضع النهائي  واستناداً إىل وثيقة إعالن االستقالل الوطني
  :يؤكد على ما يلي

  قضية الالجئين  ) أ
الذين شردوا من ديارهم يف العودة إىل ديارهم يؤكد اجمللس املركزي حق الالجئين الفلسطينيين   

ويؤكد اجمللس أن عودة الالجئين الفلسطينيين هي حجر الزاوية يف كل عملية . 194ووطنهم تطبيقاً للقرار الدويل 
السالم، وال يمكن أن يقوم سالم أو يتحقق استقرار والالجئون الفلسطينيون مشردون يف املنايف بال مستقبل وبال 

  .حقوق
ويف هذا اجملال يؤكد اجمللس املركزي رفضه املطلق والقاطع للموقف اإلسرائيلي الذي يتنكر لقرارات   

األمم املتحدة اخلاصة بعودة الالجئين الفلسطينيين إىل ديارهم ولكافة احملاوالت الرامية إىل توطين وتشريد 
ركزي كافة اجلهات العربية والدولية إىل ويدعو اجمللس امل. الالجئين وحرمانهم من العودة إىل وطنهم وديارهم

  .الوقوف بحزم يف وجه احملاوالت الرامية إىل توطين الالجئين وحرمانهم من حق العودة إىل ديارهم
  

  حتمية االنسحاب اإلسرائيلي الشامل  ) ب
يؤكد اجمللس املركزي تمسكه املطلق باالنسحاب اإلسرائيلي الشامل والكامل من جميع األراضي   
  .242تطبيقاً لقرار جملس األمن الدويل  67] يونيو[ية بما يف ذلك القدس إىل حدود الرابع من حزيران الفلسطين

ويرفض اجمللس كافة احملاوالت اإلسرائيلية الرامية إىل التهرب من قرارات الشرعية الدولية، ذلك أن   
ومبدأ األرض  425و 338و 242 عملية السالم التي انطلقت يف مدريد قد نصت على تطبيق قرارات جملس األمن

  .مقابل السالم
  

  االستيطان اإلسرائيلي باطل وغير شرعي) ج  
إن اجمللس املركزي يدين قيام احلكومة اإلسرائيلية ببناء املستوطنات وسرقة األرض واملصادر   

  .ة واالتفاقات املبرمةالطبيعية، وهدم البيوت وشق الطرق االلتفافية خالفاً للقانون الدويل وقرارات األمم املتحد
ويؤكد اجمللس أن االستيطان إنما قام بقوة االحتالل اإلسرائيلي ألرضنا، وبالتايل هو باطل وغير شرعي   

وال بد من إزالة وتفكيك كافة املستوطنات اإلسرائيلية من أرضنا الفلسطينية واالنسحاب اإلسرائيلي العسكري 
  .1967] يويون[واملدين إىل حدود الرابع من حزيران 

  
  القدس عاصمة الدولة الفلسطينية املستقلة) د  
الفلسطينية املستقلة وإن السالم لن يتحقق إالّ بعودة القدس عاصمة دولتنا  يإن القدس الشريف ه  

  .فلسطين املستقلة دولة الشريف عاصمة لدولتنا حرة يرفرف فوقها علم
التحرك الفاعل واحلاسم لغرض احترام وتطبيق  وإن اجمللس املركزي يدعو اجملتمع الدويل إىل ضرورة  

  .قرارات الشرعية الدولية التي رفضت الضم واالستيطان اإلسرائيلي للقدس الشريف
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 جلنة وطنية عليا لإلشراف على املفاوضات: رابعاً 
إن اجمللس املركزي وانطالقاً من أهمية مشاركة كافة الفصائل والقوى يف تعزيز األداء التفاوضي   

رر تكليف اللجنة التنفيذية بتعزيز اللجنة الوطنية ـي السيادة واالستقالل، يقـالً إىل إجناز مهامنا الوطنية فوصو
  .ى سير املفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية على أن تباشر اللجنة عملها على الفورـلإلشراف عل العليا

  
  اتفاقية جنيف الرابعة: خامساً 

اد مؤتمر األطراف السامية املتعاقدة التفاقية جنيف الرابعة حول يرحب اجمللس املركزي بانعق  
تموز املاضي، ويطالب اجمللس الدول األطراف بوضع بيان املؤتمر / يوليو 15االنتهاكات اإلسرائيلية، وذلك يف 

  .موضع التنفيذ واستئنافه للنظر يف استمرار انتهاكات إسرائيل لالتفاقية ووضع حد لها
  

  مؤسسات ودوائر منظمة التحرير تفعيل: سادساً 
إن اجمللس املركزي وأمام ضرورة النهوض بأعباء املهام الوطنية الكبرى امللقاة على عاتق شعبنا  

وقيادته منظمة التحرير الفلسطينية، وأمام استحقاقات املرحلة الراهنة يقرر تشكيل اللجان اخملتصة لتفعيل 
اللجان بتقاريرها إىل اللجنة التنفيذية التخاذ القرارات الالزمة، ويف  مؤسسات ودوائر املنظمة على أن تتقدم هذه

  :هذا اجملال يقرر اجمللس ما يلي
التنفيذية ورئاسة اجمللس الوطني بتقديم دراسة لتشكيل اجمللس الوطني  يكلف اجمللس املركزي اللجنة) أ  

  .الصددالقادم وفقاً ملواد النظام األساسي وقرارات اجمللس الوطني بهذا 
  .التأكيد على تفعيل دور وانتظام اجتماع دورات اجمللس املركزي كما تنص عليها الئحته الداخلية) ب  
يدعو اجمللس اللجنة التنفيذية إىل تفعيل وتطوير أدائها وااللتزام بدورية اجتماعاتها وفقاً لالئحتها ) ج  

  .عن متابعة أعمالها وليتهاكمرجعية للسلطة الوطنية ومسؤ الداخلية، والقيام بمسؤوليتها
استناداً للدور التاريخي والهام لالحتادات واملنظمات الشعبية يف مسيرة نضال شعبنا، وبصفتها ) د  

إحدى القواعد األساسية جلماهير شعبنا يف عملية بناء اجملتمع املدين، فإن اجمللس املركزي يدعو جميع االحتادات 
العامة على أسس مهنية ديمقراطية واعتماد قاعدة التمثيل املناسبة التي واملنظمات الشعبية لعقد مؤتمراتها 

يقررونها، وبما يضمن تفعيل وتطوير وتوحيد هذه املنظمات واالحتادات يف مدة أقصاها النصف الثاين من هذا 
  .العام

الكبير، وإعادة  جناز هذا الهدفإلويدعو اجلهات املعنية لتقديم كل أشكال الدعم واإلسناد لهذه االحتادات   
  .تفعيل اجمللس األعلى للمنظمات الشعبية

  
  تعزيز الوحدة الوطنية: سابعاً 

يؤكد اجمللس على استمرار جلنة احلوار الوطني يف أداء مهامها الستكمال احلوار الوطني الشامل مع   
ما يعزز وحدة شعبنا جميع القوى واألحزاب والفعاليات الوطنية، وتوفير الظروف واملناخات املساعدة لذلك، ب

وقوانا الوطنية إلجناز هدف شعبنا الكبير يف حترير األرض واإلنسان وإقامة دولة فلسطين املستقلة وعاصمتها 
  .القدس الشريف

  
  تعزيز دور املرأة الفلسطينية يف احلياة الوطنية: ثامناً 

دي للمرأة الفلسطينية يف كفاحنا يقرر اجمللس املركزي وانطالقاً من وثيقة إعالن االستقالل والدور الريا  
الوطني واالجتماعي العمل لتعزيز دور املرأة الفلسطينية يف كافة جماالت العمل الوطني وتوسيع مشاركة املرأة 

  .يف دوائر صنع القرار كافة
  

  تعزيز البناء الوطني: تاسعاً 
و خيار الشعب الفلسطيني إن اجمللس املركزي يؤكد على أن الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات ه  

لبناء سلطته الوطنية ودولته املستقلة، وانطالقاً من هذه القاعدة فإن اجمللس املركزي يدعو اللجنة التنفيذية 
والسلطة الوطنية إىل تعزيز احلياة الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام استقاللية القضاء وتطوير اجلهاز 
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احلريات العامة للمواطنين وإجراء  ة واحملاسبة وسيادة القانون، وصونلة والشفافيالقضائي، وتكريس مبدأ املساء
  .ية بما يعزز املسؤولية الوطنية واحلياة الديمقراطيةوانتخابات اجملالس البلدية والقر

  [.......]  

  



 

 
 

  

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  
 


