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  البيان السياسي للدورة احلادية والعشرين
  للمجلس الوطني الفلسطيني

  ]مقتطفات[ *.25/4/1996غزة، 
  
  

[.......]  
  قرار حول بناء وترسيخ السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة الوطنية الفلسطينية باعتبارها احللقة املركزية يف برنامج يؤكد اجمللس الوطني أن بناء وترسيخ 
االستقالل الوطني هما املهمة األوىل والرئيسية لشعبنا الفلسطيني وجملموع القوى والفصائل واألحزاب املنضوية 

ن القطاع وأن استمرار أجواء االحتالل وسياساته وحماوالت فصل الضفة ع. حتت راية منظمة التحرير الفلسطينية
والتحديات اجلسام والصعوبات والعراقيل واألحداث املفتعلة التي توضع يف وجه السلطة الوطنية إنما يقصد منها 

ضرب هدفنا يف االستقالل وإقامة الدولة املستقلة، إن جناح الشعب الفلسطيني وقواه يف بناء وترسيخ السلطة 
ة إجالء القوات اإلسرائيلية واستكمال العمل لتعزيز الكيان الوطنية هو الشرط املوضوعي واملسبق الستكمال مهم

  .الوطني الفلسطيني الوليد وتطويره وصوالً إىل إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس الشريف
[.......]  

اذ وإن املصاعب التي واجهتها السلطة الوطنية الوليدة لتوفير األمن والنظام واالستقرار قد فرضت اتخ
  [....].إجراءات احترازية ضد القوى التي خرجت على اخليار الديمقراطي 

[.......]  
  

  قرار حول الوحدة الوطنية الفلسطينية
إن اجمللس الوطني يثمن اجلهود التي بذلت وتبذل لتعزيز وحدتنا الوطنية كما يثمن عالياً احلوار الوطني 

ة جميع الفصائل والقوى يف الداخل واخلارج يف دورة اجمللس الشامل الذي سبق دورة جملسنا الوطني وإن مشارك
ويف جلسات احلوار الوطني تشكل بداية صحيحة وجادة لتعزيز أواصر وحدتنا الوطنية يف وجه حماوالت الوقيعة 

 وإن احلوار الديمقراطي البناء الذي جتلى يف اجمللس وخارجه قد فتح الباب واسعاً أمام. بين أطراف الصف الوطني
جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية للعودة واملشاركة يف بناء الوطن وإعالء صرحه وإقامة دولته 

  [....].املستقلة 
  
  

  قرار حول التنمية االقتصادية لوطننا
إن اجمللس الوطني وقد عاش احلالة االقتصادية الصعبة وواقع التبعية لالقتصاد اإلسرائيلي بفعل 

ضرورة اعتماد خطة لتنمية فلسطينية ومستقلة، أساسها االعتماد على الذات وليس على االحتالل يؤكد على 
املساعدات، إن بناء القاعدة االقتصادية املستقلة هو أساس االستقالل الوطني ولن يكون من معنى لالستقالل 

لتي دمرها االحتالل وإن ذلك يتطلب بناء البنية التحتية الفلسطينية ا. السياسي يف ظل التبعية االقتصادية
اإلسرائيلي، ووضع خطة طموحه لإلعمار لتوفير السكن لكل أبناء الوطن املقيمين والعائدين من النزوح، وبناء 
املؤسسات التي توفر احلوافز لرأس املال الفلسطيني والعربي لتحقيق النمو االقتصادي السريع، وتوفير احلياة 

ينيين الذين قدموا التضحيات من خالل سنوات الكفاح كاألسرى احملررين الكريمة للمواطنين ورعاية آالف الفلسط

                                                            
 . 26/4/1996، )غزة" (الحياة الجديدة" *
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وأبناء الشهداء واملعاقين واملطاردين واجمللس الوطني يدعو الفعاليات االقتصادية الفلسطينية إىل لقاء عاجل 
  [....].على أرض السلطة الوطنية لوضع خطة للنهوض باالقتصاد الوطني 

  
  يف املرحلة االنتقالية قرار حول القضايا املعلقة

إن اجمللس الوطني وقد ناقش اتفاقيات أوسلو األُوىل والثانية، يرى أن السلطة الوطنية قد نفذت 
االلتزامات املترتبة عليها، ويعبر عن استنكاره للمحاوالت اإلسرائيلية للتنصل من االتفاقيات املوقعة، ووضع 

واملمر اآلمن، واستمرار االستيطان وشق الطرق ونسف البيوت، وعدم العراقيل ملنع تنفيذ الكثير منها، كاملعابر 
وإن اجمللس الوطني يدعو . إطالق سراح املعتقلين، وعدم االنسحاب من مدينة اخلليل وغيرها من االلتزامات

  [....].احلكومة اإلسرائيلية إىل الوفاء بالتزاماتها كاملة 
  

  قرار حول املستوطنات اإلسرائيلية
هي مستوطنات الغية  1967املستوطنات املقامة يف األراضي الفلسطينية والقدس احملتلة يف عام إن 

وغير شرعية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وال سبيل إلقامة سالم دائم يف ظل االستيطان، ولن يجتمع االستيطان 
يع أوصال األرض الفلسطينية ومصادرة والسالم يف معاهدة سالم بين اجلانبين، وإن شق الطرق االلتفافية لتقط

  .األراضي الزراعية بالقمع والقوة يؤكدان على وجود اجتاهات قوية يف إسرائيل تعمل لتقويض عملية السالم
  

  قرار حول القدس الشريف
هو قرار غير شرعي،  1967يؤكد اجمللس الوطني أن قيام إسرائيل بضم القدس من جانب واحد يف عام 

لس الوطني بأي إجراءات قامت بها احلكومة اإلسرائيلية جلعل الضم أمراً واقعاً، ويؤكد اجمللس وال يعترف اجمل
وإن قراري  1967تمسكه التام بعروبة القدس باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية التي احتلت عام 

  [....]. 1967والعربية احملتلة عام  ينطبقان على القدس كما ينطبقان على جميع األراضي الفلسطينية 338و 242
  
  
  

  قرار حول مفاوضات الوضع النهائي
إن اجمللس الوطني الذي وافق على اتفاق إعالن املبادئ يف حينه لفتح الطريق أمام عملية السالم يؤكد 

ات مع أن املفاوضات القادمة حلل قضايا الوضع النهائي وهي القدس واملستوطنون والالجئون، واحلدود والعالق
ولقرارات  338، 242اجلوار والسيادة واملياه، يجب أن تقوم على أساس التطبيق التام لقراري جملس األمن 

الشرعية الدولية اخلاصة بقضية فلسطين، وعلى االنسحاب اإلسرائيلي من كامل أرض فلسطين احملتلة يف عام 
ة دولته املستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة ، وتأكيد حق الشعب الفلسطيني يف تقرير مصيره بحرية وإقام1967

على أرض الوطن، إن اإلقرار اإلسرائيلي بترابط قضايا احلل النهائي ووقف التسويف واملماطلة يتطلبان تنفيذ 
  .قرارات الشرعية الدولية واحترام املواعيد املتفق عليها يف االتفاقات املوقعة بين اجلانبين

  
   67قرار حول النازحين عام 

إن اجمللس الوطني وقد اطلع من اللجنة التنفيذية على ما توصلت إليه جلنة النازحين الرباعية، يدعو 
احلكومة اإلسرائيلية إىل الوفاء بتعهداتها التي وقعت عليها، ويرى اجمللس أن اجلانب اإلسرائيلي يحاول التملص 

لجنة التنفيذية إىل مزيد من التنسيق مع األردن ويدعو اجمللس ال. من االتفاق اخلاص بعودة النازحين إىل أرضهم
إن . ومصر لتعزيز املوقف الفلسطيني يف هذه املفاوضات حتى يعود النازحون إىل وطنهم يف أقرب وقت ممكن

الذي ينص على عودة النازحين إىل أرضهم دون  237اجمللس الوطني يطالب إسرائيل بااللتزام الدقيق بالقرار 
  .تأخير
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  48لالجئين عام قرار حول ا
اخلاص بالالجئين الفلسطينيين وقد اعتمدت جلنة  194ويؤكد اجمللس تمسكه التام بتطبيق القرار 

الالجئين املنبثقة عن املفاوضات املتعددة األطراف هذا القرار كأساس لبحث قضية الالجئين والذي يضمن حقهم 
ملنايف والشتات هي القضية األساسية يف مفاوضات إن قضية الالجئين الفلسطينيين يف ا. يف العودة إىل وطنهم

الوضع النهائي، ويؤكد اجمللس الوطني تمسكه التام بقرارات الشرعية الدولية اخلاصة بقضية الالجئين 
الفلسطينيين كأساس ألي حل وألي مفاوضات بين اجلانبين، وإن ال حل للقضية الفلسطينية إالّ بحل قضية 

  .الالجئين
[.......]  

  
  قرار حول األمن املتبادل بين اجلانبين

يؤكد اجمللس أن األمن ال ينفصل عن حتقيق السالم وأن أقصر الطرق لتوفير األمن هي السير يف طريق 
السالم واالنسحاب التام من األرض الفلسطينية، ويف الوقت الذي يؤكد فيه اجمللس الوطني دعمه الكامل 

التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل والتصدي جلميع احملاوالت الرامية  التفاقيات السالم املوقعة بين منظمة
إن . التي تعرض عملية السالم للخطر يدعو حكومة إسرائيل إىل الكف عن حماوالتها لنسف االتفاقات بذريعة األمن

  .مواصلة إشاعة روح االحتالل واالستيطان ومصادرة األراضي هي اخلطر األخير الذي يهدد السالم
ويحذر اجمللس من خماطر تشبث إسرائيل بتنمية قدراتها النووية ويدعو إىل تكثيف اجلهود لدفع إسرائيل 

  .إىل التوقيع على معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية
  

  قرار حول األسرى واملعتقلين
ا األسرى إن دورة اجمللس احلادية والعشرين، دورة اإلعمار وبناء الوطن، تتوجه بالتحية إىل أبنائن

ويدعو اجمللس احلكومة . واملعتقلين يف سجون االحتالل الذين يدفعون ضريبة حرية الوطن من حياتهم ودمائهم
  .اإلسرائيلية إىل إطالق سراح األسرى واملعتقلين دون تردد تنفيذاً لالتفاقات املوقعة

  
  قرار حول تفعيل مؤسسات املنظمة وممثلياتها يف اخلارج

ني على ضرورة توفير املوازنات الالزمة لتفعيل سفاراتنا وممثلياتنا يف اخلارج نظراً يؤكد اجمللس الوط
كما يدعو اجمللس إىل تفعيل دوائر ومؤسسات منظمة التحرير . للدور الكبير الذي تلعبه يف خدمة نضالنا الوطني

  .الفلسطينية يف اخلارج بما ينسجم ومهام العمل الوطني يف املرحلة الراهنة
....][...  

 
 

 



 

 
 

  

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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