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  مجلس املركزي الفلسطينيبيان لل
  يحدد ثوابت املوقف الفلسطيني من مسيرة السالم

  ]مقتطفات[ .10/5/1992تونس، 
  
  

اجمللس املركزي يحيّي من األعماق جماهير االنتفاضة، جماهير شعبنا الفلسطيني  إن
ناء شعبنا أن البطل يف صموده املنقطع النظير يف وجه االحتالل الصهيوين االستيطاين، ويؤكد ألب

توفير كل الدعم واإلسناد لالنتفاضة الوطنية  ]يف[منظمة التحرير الفلسطينية عاقدة العزم 
  [....]الكبرى وللشعب الذي يصنع أسطورة االنتفاضة ضد االحتالل اإلسرائيلي 

باملشاركة يف عملية السالم  ]شهور[إن اجمللس املركزي، والذي اتخذ قراره قبل خمسة 
امل اإليجابي مع اجلهود الدولية، يقدر عالياً الدور النضايل الذي يضطلع به الوفد وبالتع

إن وفدنا الفلسطيني قد قلب حسابات العدو ومن يقف وراءه . الفلسطيني إىل مفاوضات السالم
رأساً على عقب، ووقف مدافعاً عن وحدة الشعب الفلسطيني يف الداخل واخلارج، مؤكداً على الثوابت 

ية وعلى قرارات اجمللس الوطني يف جميع اجلوالت التفاوضية، ويف اللقاءات الرسمية مع الوطن
  .اجلانب األميركي والروسي وغيرهما

[.......]  
وانطالقاً من قرارات اجمللس الوطني ومن ثوابتنا الوطنية يؤكد اجمللس املركزي على ما 

  :يلي
س الوطني الفلسطيني يف دورته التاسعة إن املبادرة الفلسطينية التي أعلنها اجملل: أوالً

وإن الهدف . هي األساس الذي ننطلق منه يف تعاملنا مع مسيرة السالم 1988عشرة يف العام 
املركزي لشعبنا هو جتسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس على أرض فلسطين وتمكين 

  .وطنهشعبنا من ممارسة حقه املشروع يف تقرير املصير والعودة إىل أرض 
مقابل السالم، وبالفهم  ]يف[إن اجمللس املركزي يؤكد تمسكه بمبدأ األرض : ثانياً

، اللذين يقومان على عدم جواز 338و  242]الدويل[الدويل والعربي لقراري جملس األمن 
واجمللس املركزي يرفض الفهم اإلسرائيلي املشوّه . االستيالء على أراضي الغير بالقوة والعدوان

جميع األراضي  ]على[قرار األممي املذكور، ويؤكد أن االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من لل
وقطاع غزة  ]الفلسطينية[واملتمثّلة بالضفة  1967الفلسطينية والعربية احملتلة يف عدوان العام 

ة ولقرارات الشرعي 242والقدس الشريف وهضبة اجلوالن وجنوب لبنان هو التجسيد الوحيد للقرار 
  [....]الدولية ذات الصلة كافة 
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يؤكد اجمللس املركزي على ضرورة تأمين احلماية الدولية وتطبيق اتفاقية جنيف : ثالثاً
، ووقف ممارسات إسرائيل اإلرهابية كافة ضد 1907ومعاهدة الهاي للعام  1949الرابعة للعام 

وقاف اإلسالمية واملسيحية شعبنا ومعتقلينا يف األراضي احملتلة، ووقف مصادرة األمالك واأل
  [....]انتهاك األماكن املقدسة املستمر ووقف احلفريات والعبث بها  وحماولة تغيير معاملها ووقف

النشاط االستيطاين لكونه غير شرعي ويتنافى مع قرارات الشرعية الدولية  إن وقف: رابعاً
االنتقال إىل معاجلة أية قضية  ومواثيقها هو اخلطوة الرئيسة لنجاح عملية املفاوضات، وال يمكن

ويؤكد اجمللس املركزي أن وقف االستيطان يشّكل حجر الزاوية [....] جوهرية قبل وقف االستيطان 
ا السالم وإّما االستيطان واالحتالل، وال جمال ألية مناورات للقفز فوق يف مسيرة السالم كلها؛ فإمّ

  [....]هذه احلقيقة 
يدعو الواليات املتحدة األميركية وروسيا والصين واليابان  إن اجمللس املركزي: خامساً

ودول اجملموعة األوروبية والدول األُخرى املعنيّة إىل ممارسة دورها إلجناح مسيرة السالم يف 
لعدو وهذا يتطلب عدم إعطاء أية ضمانات قروض أو مساعدات اقتصادية ل. الشرق األوسط

ات والستمرار االحتالل، ألن هذه القروض واملساعدات إنما املستوطن اإلسرائيلي لبناء املزيد من
  [....]توظفها حكومة العدو لتدمير عملية السالم من أساسها 

إن اجمللس املركزي يرفض، جمدداً، رفضًا قاطعاً ونهائياً قرار العدو اإلسرائيلي : سادساً
ية، جزء ال يتجزأ من األرض فالقدس، عاصمة الدولة الفلسطين. بضم القدس إىل الكيان اإلسرائيلي

الفلسطينية احملتلة وينطبق عليها ما ينطبق على هذه األراضي التي احتلها العدو اإلسرائيلي يف 
  .1967عدوانه العام 

االنتقالية بحكم طبيعتها واستنادًا إىل كتاب  إن اجمللس املركزي يعتبر أن املرحلة: سابعاً
مه الوفد الفلسطيني داخل املفاوضات هي مرحلة الضمانات ونص الدعوة واملشروع الذي قد

مؤقتة وحمدودة، يجري، من خاللها، نقل للسلطة من حكومة االحتالل وإدارته املدنية إىل الشعب 
الفلسطيني حتت اإلشراف الدويل واحلماية الدولية، ولفتح الطريق أمام شعبنا ملمارسة حقه يف 

االحتالل والقمع واالستيطان والعدوان وجرائم  ]من[تقرير مصيره بالطريقة الديمقراطية بعيداً 
طريق االستقالل  ]يف[حقوق اإلنسان، فالفترة االنتقالية ليست إالّ حمطة توقف قصيرة حمدودة 

  [....]الوطني 
، ةإن اجمللس املركزي، وبعد اطالعه على سير املفاوضات الفلسطينية ـ اإلسرائيلي: ثامناً

اإلسرائيلية املتكررة التي ال زالت تنتهك باستمرار الشرعية الدولية  يدين املواقف واملمارسات
ويدعو اجمللس املركزي راعيي املؤتمر إىل التدخل العاجل إلنقاذ املفاوضات من الفشل . وقراراتها

وسيعود اجمللس املركزي إىل مراجعة املوقف من العملية [....] بسبب التعنت اإلسرائيلي 
يف حال مرور املدة املقررة إلجناز ترتيبات الفترة االنتقالية، وهي عام واحد، التفاوضية، برمتها، 

دون حتقيق تقدم ملموس يضع حداً لالحتالل اإلسرائيلي والعودة بها إىل جملس األمن  ]من[
  .الدويل واألمم املتحدة

يف األراضي الفلسطينية توّقف اجمللس املركزي عند مسألة االنتخابات البلدية : تاسعاً
  [....]احملتلة التي دعت إلجرائها سلطات االحتالل اإلسرائيلي مؤخراً 
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املبدئي الثابت بتأييد ودعم كل ممارسة  إن اجمللس املركزي إذ يؤكد على موقفه
 ديمقراطية لشعبنا باعتبارها حقاً طبيعياً له، إالّ إنه يرى أن توقيت هذه الدعوة اآلن، بالذات، وبعد

مشروع انتخابات اجمللس التشريعي الفلسطيني ونقل السلطة إليه، فإن املشروع أن طرح وفدنا 
رئيس الوزراء [اإلسرائيلي إنما يقصد منه التمهيد إلقامة جملس احلكم الذاتي ـ اإلداري، وفق خطة 

. عروفةخرى املكشوفة واملشبوهة واملشمير إىل جانب أهداف االحتالل األُ  ]اإلسرائيلي يتسحاق
وعليه، فإن اجمللس املركزي يؤكد بأن االنتخابات البلدية يجب أن تتم بعد انتخابات اجمللس 

  .التشريعي ونقل السلطة ووفق القانون الفلسطيني وليس قانون االحتالل
يؤكد اجمللس املركزي ثقته التامة بالوفد الفلسطيني إىل مفاوضات السالم والذي : عاشراً

بادرة الفلسطينية وبإعالن وابت الوطنية وبقرارات جملسنا الوطني وباملجسّد التزامه بالث
الل كما يدعو إىل مساندة الوفد الفلسطيني، وإىل تأمين اإلمكانيات التي تطور دوره االستق

  .وفاعليته
يؤكد اجمللس املركزي ضرورة تثبيت حق منظمة التحرير الفلسطينية يف : حادي عشر

من الداخل واخلارج والقدس خالل عملية السالم ووفق قرارات اجمللس  تشكيل الوفود الفلسطينية
  .الوطني

إن املشاركة يف مؤتمر السالم بشقيه، الثنائي واملتعدد، إنما تهدف إىل تأمين : ثاين عشر
إحقاق احلقوق الوطنية الفلسطينية وتوفير أوسع دعم دويل لشعبنا يف كفاحه ضد االحتالل 

لى هذا األساس، فإن املشاركة الفلسطينية يف املفاوضات املتعددة وع. اإلسرائيلي ألرضنا
، حيث تشارك فيها أربعون دولة، إنما تقوم على وحدة الشعب الفلسطيني والسعي ]الطرف[

الدائب، من خالل هذه املفاوضات، إلسقاط الشروط اإلسرائيلية التي تنال من دور شعبنا ومن 
  .حقوقنا الوطنية الراسخة

املركزي وهو يتعامل إيجابيًا، مع العملية السياسية بشقيها، الثنائي واملتعدد،  واجمللس
يعتبر االستجابة الدولية لوحدة التمثيل الفلسطيني يف الداخل واخلارج يف جلنة التنمية وجلنة 
الالجئين إنما هي مقدمة ومؤشر لالعتراف الدويل الكامل بمشاركة ممثلي الشعب الفلسطيني يف 

  .]الطرف[لجان املنبثقة عن املؤتمر املتعدد جميع ال
[.......]  

إن اجمللس املركزي يؤكد على الوحدة الوطنية الفلسطينية يف إطار منظمة : ثالث عشر
التحرير الفلسطينية، ويدعو اللجنة إىل العمل احلثيث لرصّ الصفوف وتوحيد القوى والفصائل 

إن اإلجماع . سالحنا األقوى يف مواجهة إسرئيلوتكريس اجلهد والوقت لتعزيز وحدتنا الوطنية 
الوطني يف إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى قاعدة قرارات جملسنا الوطني هو األساس 

  [....]الصلب لوحدتنا الوطنية 
موقعها  ذإن اجمللس املركزي يدعو جميع القوى الفلسطينية املكافحة ضد االحتالل إىل أخ

ر الفلسطينية ويف رحاب وحدتنا الوطنية على األسس اجلبهوية حتت راية منظمة التحري
  [....]والديمقراطية 

                                                  
 

  لصألا يف  
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[.......]  
لقد وافق اجمللس املركزي على املشاركة يف مؤتمر السالم وعلى التعامل اإليجابي مع 
 العملية التفاوضية بشقيها، الثنائي واملتعدد، انطالقاً من قرارات الشرعية الدولية واستناداً إىل

وحدة الهدف واملصير العربي، فما يصيب فلسطين تمتد آثاره إىل اجلسم العربي، وما يصيب اجلسم 
يجب أن ترتبط،  ]الطرف[ومن هنا، فاملفاوضات املتعددة . العربي ال بد وأن يصيب فلسطين

ع ارتباطاً كامالً، باملفاوضات الثنائية ونتائجها وتقدّمها، ألن العدو اإلسرائيلي يريد تطبي
 ]من[دون أن يعترف بحقوق شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية، و ]من[بالدول العربية عالقاته 

  [....] 1967جميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة يف العام  ]على[دون االنسحاب من 
إن اجمللس املركزي يؤكد على ضرورة االلتزام العربي يف هذه املفاوضات باألسس 

وقطعاً للطريق على حماوالت العدو  ]الطرف[التالية يف إطار املؤتمر املتعدد واألهداف 
  .اإلسرائيلي لتحقيق التطبيع على حساب هذه األهداف

جميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة  ]على[االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من : أوالً
  .، بما فيها القدس الشريف1967يف العام 

وفق املفهوم والتفسير الدوليين  338و 242] الدويل[ذ قراري جملس األمن تنفي: ثانياً
  .لهما

  .حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه السياسية والوطنية املشروعة: ثالثاً
  .نزع أسلحة الدمار الشامل من املنطقة وخاصة السالح النووي اإلسرائيلي: رابعاً

اخلاصة املميّزة التي تربط الشعبين  يعبّر اجمللس املركزي عن اعتزازه بالعالقات
ويف هذا اجملال، يؤكد اجمللس املركزي تمّسكه التام بقرارات . الشقيقين األردين والفلسطيني

جمالسنا الوطنية املتعاقبة والتي تؤكد على هذه العالقة اخلاصة واملميّزة والتي تقوم مستقبًال 
وباالختيار الطوعي واحلر للشعبين الشقيقين، على أساس كونفدرايل بين دولتي فلسطين واألردن، 

  .(...)ويؤكد على استمرار التنسيق القائم بين احلكومة األردنية ومنظمة التحرير وتعميقه 
[.......]  

  
  

                                                  
  في األصل. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

  

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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