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  الدولة الفلسطينية إعالنبشأن  بيان للمجلس املركزي الفلسطيني
  1999 مايو/أيار 4يف 

  ]مقتطفات[ *.29/4/1999غزة، 
  

    
عقد اجمللس املركزي سلسة من االجتماعات يف إطار دورته االستثنائية التي بدأت يوم السابع والعشرين 

  .اجلاري] أبريل[من شهر نيسان 
  [.......]  
اع إىل تقارير القيادة السياسية حول املوقف السياسي، ناقش أعضاء اجمللس ويف جو وبعد االستم  

تسوده روح الديمقراطية واملسؤولية جميع اخليارات التي يتعين اعتمادها يف هذه الظروف الهامة وظهر إجماع 
ي للشعب كامل على أن دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف هي حقيقة قائمة على أساس احلق الطبيع

، 1988وإعالن االستقالل لعام  1947لعام  181الفلسطيني يف إقامة دولته، وعلى أساس قرار اجلمعية العامة 
وأن الشعب الفلسطيني بتضحياته واستمرار صموده ونضاله هو صانع هذه الدولة يف األساس وهو صاحب 

قراطية، هي املرجع األعلى لهذا القرار الوطني، قرارها، وأن منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها الوطنية والديم
  .غير القابل للتفاوض أو النقض

  [.......]  
واجلهاد اجتماعات " حماس"ويف هذا اجملال ثمَّن أعضاء اجمللس املركزي حضور األخوة يف حركتي   

عبة، وأن الرهان اجمللس، وتأكيدهم أن هذه املبادرة هي رسالة واضحة بأن شعبنا متحد يف مواجهة الظروف الص
  .على فرقته هو رهان خاسر

  [.......]  
ات املتحدة واستقبل اجمللس باهتمام كبير رسالة الرئيس بيل كلينتون التي أكد فيها التزام الوالي  

، ومبدأ األرض مقابل السالم، ودعمه 338و 242األميركية بتحقيق أهداف عملية السالم، متمثلة بتطبيق قراري 
  .لتطلعات الشعب الفلسطيني يف العيش حراً على أرضه، وكذلك اعتبار االستيطان عامالً مدمراً لعملية السالم

  [.......]  
رور السنوات اخلمس احملددة يف االتفاق للمرحلة االنتقالية دون إجناز لقد أوىل اجمللس اهتماماً كبيراً مل  

متطلبات هذه املرحلة ويف مقدمتها االنسحاب اإلسرائيلي من األرض، ودون إجناز احلل النهائي بين الطرفين 
وكان هناك إجماع على أن السبب يف ذلك يعود أساساً لسياسات ومواقف اجلانب اإلسرائيلي الذي يتحمل 

  .املسؤولية الكاملة عن جتميده لعملية السالم
  [.......]  
  :ويف نهاية اجللسات التي عقدها اجمللس على مدى ثالثة أيام قرر اجمللس ما يلي  
اعتبار اجتماعات الدورة احلالية للمجلس مفتوحة على أن يعود إىل االنعقاد يف جلسة عامة خالل  :أوالً   

  .القادم] يونيو[شهر حزيران 
املضي قدماً يف اتخاذ اخلطوات واإلجراءات الالزمة الستكمال عناصر الدولة ومؤسساتها،  :ياً ثان  

  .وتكريس سيادتها، من خالل تشكيل عدد من جلان العمل بما يف ذلك اللجنة اخلاصة لوضع مشروع دستور الدولة
عصمت عبد اجمليد للطلب  .ويف هذا الصدد يرحب اجمللس باستجابة األمين العام جلامعة الدول العربية د  

  .الفلسطيني لتشكيل جلنة عربية عليا برئاسته للمساعدة يف صياغة مشروع الدستور
  [.......]  

                                                 
 .29/4/1999، )غزة)" (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

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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