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  البيان اخلتامي ملؤتمر احلوار الفلسطيني

  .17/3/2005 – 15القاهرة، 
  
  

تلبية لدعوة كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة وبرعاية مشكورة منها، عقد يف القاهرة مؤتمر للحوار 
عباس،  بمشاركة الرئيس الفلسطيني حممود 2005] مارس[آذار  17إىل  15الفلسطيني خالل الفترة املمتدة من 
  .وبحضور اثني عشر تنظيماً وفصيالً

أكد اجملتمعون التمسك بالثوابت الفلسطينية دون أي تفريط، وحق الشعب الفلسطيني يف املقاومة من أجل  – 1
إنهاء االحتالل وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة الالجئين إىل 

  .ديارهم وممتلكاتهم
يرتكز على االلتزام باستمرار املناخ احلايل للتهدئة مقابل التزام  2005وافق اجملتمعون على برنامج للعام  – 2

إسرائيلي متبادل بوقف كافة أشكال العدوان على أرضنا وشعبنا الفلسطيني أينما وجد، وكذلك اإلفراج عن جميع 
  .األسرى واملعتقلين

  .طان وبناء اجلدار وتهويد القدس الشرقية هي عوامل تفجيرأكد اجملتمعون أن استمرار االستي – 3
بحث اجملتمعون الوضع الفلسطيني الداخلي واتفقوا على ضرورة استكمال اإلصالحات الشاملة يف كافة  – 4

اجملاالت، ودعم العملية الديمقراطية بجوانبها اخملتلفة وعقد االنتخابات احمللية والتشريعية يف مواعيدها احملددة 
س التشريعي باتخاذ اإلجراءات لتعديل قانون ويوصي املؤتمر اجملل. وفقاً لقانون انتخابي يتم التوافق عليه

االنتخابات التشريعية باعتماد املناصفة يف النظام اخملتلط، كما يوصي بتعديل قانون االنتخابات للمجالس 
  .احمللية باعتماد التمثيل النسبي

ا بحيث تضم وافق اجملتمعون على تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليه – 5
جميع القوى والفصائل الفلسطينية بصفة املنظمة املمثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ومن أجل ذلك تم 
التوافق على تشكيل جلنة تتوىل حتديد هذه األسس وتتشكل اللجنة من رئيس اجمللس الوطني وأعضاء اللجنة 

يات وطنية مستقلة، ويدعو رئيس اللجنة التنفيذية التنفيذية للمنظمة واألمناء العامين جلميع الفصائل وشخص
  .لهذه االجتماعات

أجمع املشاركون على أن احلوار هو الوسيلة الوحيدة للتعامل بين كافة القوى دعماً للوحدة الوطنية ووحدة  – 6
يني وعدم الصف الفلسطيني وعلى حتريم االحتكام للسالح يف اخلالفات الداخلية، واحترام حقوق املواطن الفلسط

املساس بها، وأن استكمال احلوار خالل املرحلة املقبلة يعدّ ضرورة أساسية نحو جمع الكلمة وصيانة احلقوق 
  .الفلسطينية
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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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