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  وثائق فلسطينية
  

  فيه على  بيان للمجلس املركزي الفلسطيني يوافق
  إىل الرئيس بيل كلينتون رسالة الرئيس ياسر عرفات

  املتعلقة بإلغاء مواد يف امليثاق الوطني الفلسطيني 
  ]مقتطفات[ *.10/12/1998غزة، 

  
  

......].[  
لس للتثبت من العضوية والنصاب، ويف بداية اجللسة تال أمين سر اجمللس املركزي أسماء أعضاء اجمل

  .عضواً 22عضواً، وأن الغائبين عن اجللسة بلغ  102وأعلن رئيس اجمللس الوطني أن عدد احلاضرين قد بلغ 
......].[  

  .وقد أقر اجمللس املركزي الفلسطيني البيان السياسي التايل يف ختام دورة اجتماعاته
إلسرائيلي الرافض إلطالق سراح أسرانا ومعتقلينا من اجمللس املركزي يدين ويستنكر املوقف ا إن

  ." [....]واي ريفر"سجون االحتالل ومعتقالته تنفيذاً لالتفاقات املوقعة والتي كان آخرها اتفاق 
إن اجمللس املركزي يعتبر قضية األسرى واملعتقلين يف سلم أولوياتنا الوطنية واالستحقاق األول 

 لية، ويرفض اجمللس املركزي رفضاً قاطعاً تصنيفات احلكومة اإلسرائيلية ألسرانااملطلوب من احلكومة اإلسرائي
  .].[... ومعتقلينا

إن اجمللس املركزي يعتبر االستيطان اإلسرائيلي الذي تنفذه احلكومة اإلسرائيلية وتخصص له ] .[...
  .].[...املال والدعم هو عمل غير مشروع ومنافِ لكل املواثيق والعهود الدولية 

......].[  
إن اجمللس املركزي يرفض رفضاً قاطعاً قرار احلكومة اإلسرائيلية بضم القدس الشريف إىل الكيان 

  .].[...اإلسرائيلي كما يرفض اجمللس املركزي اخلطة االستيطانية اإلسرائيلية لتهويد القدس الشريف 
......].[  

العودة إىل وطنهم وحل قضيتهم على أساس إن اجمللس املركزي يعتبر حق الالجئين الفلسطينيين يف 
  .[....]هو حق مقدس وال مساومة عليه  194قرار األمم املتحدة رقم 

......].[  
بيل  األميركياطلع اجمللس املركزي على الرسالة التي بعث بها سيادة الرئيس ياسر عرفات إىل الرئيس 

لغاؤها أو تعديلها يف امليثاق الوطني الفلسطيني تتعلق باملواد التي تم إوالتي  21/1/1998كلينتون بتاريخ 
يف جلسة خاصة، وقد  24/4/1996املنعقد بتاريخ ) املادة األوىل(وذلك حسب قرار اجمللس الوطني الفلسطيني 

  .ركزي على ما ورد يف هذه الرسالة باألغلبيةصادق اجمللس امل
......].[  

  

                                                 
 .10/12/1998، ملحق خاص، )"اإللكترونية(وفا " *



 

 
 

  

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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