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  وثائق فلسطينية
  

  بيان للمجلس املركزي الفلسطيني
  ]مقتطفات[ .غزة

  
  

  [.......]  
أخذاً بعين االعتبار انتهاء موعد السقف الزمني املقرر للمرحلة االنتقالية والتوصل إىل حل دائم يف [....]   

  :يُعلن ما يلي[....] فإن اجمللس املركزي  13/9/2000
ه سيواصالن التمسك بخيار السالم، كخيار استراتيجي إلجناز احلل ـ إن الشعب الفلسطيني وقيادت1  

  .[....] 194و 338و 242األمم املتحدة وخاصة الشامل والعادل استناداً إىل قرارات 
ـ يؤكد اجمللس املركزي أن انتهاء موعد الفترة االنتقالية ال يعفي اجلانب اإلسرائيلي من تنفيذ 2  

التي ما زال يتهرب من تنفيذها حتى اآلن ويف مقدمتها إعادة االنتشار الثالث ....] [االستحقاقات املترتبة عليه 
  .وتأمين عودة النازحين وإطالق سراح األسرى واملعتقلين

ـ التمسك املطلق باالنسحاب اإلسرائيلي من جميع األراضي الفلسطينية احملتلة بما يف ذلك القدس 3  
ومبدأ األرض  338و 242لقراري جملس األمن الدويل  تطبيقاً 67] ونيوي[الشريف إىل حدود الرابع من حزيران 

  .مقابل السالم
ويف هذا اجملال، يؤكد اجمللس املركزي على قراراته السابقة برفض االستيطان وضرورة إجالء   

  .املستوطنين عن بالدنا
بجميع أحيائها  67ـ التمسك بالسيادة الفلسطينية الكاملة على القدس الشريف التي احتلت عام 4  

وأماكنها املقدسة املسيحية واإلسالمية، كونها عاصمة للدولة الفلسطينية املستقلة مع ضمان حرية الوصول 
  .للجميع إىل أماكن العبادة

  [.......]  
اجمللس املركزي اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية ورئاسة اجمللس الوطني واجمللس يكلف   

لتجسيد دولة فلسطين وبسط سيادتها على األرض الفلسطينية احملتلة  التشريعي باتخاذ اخلطوات الالزمة
وإجناز قانون االنتخابات  وعاصمتها القدس الشريف خالل الفترة القادمة، بما يف ذلك إصدار اإلعالن الدستوري

العامة لرئاسة الدولة والبرملان الفلسطيني والتقدم بطلب عضوية دولة فلسطين يف األمم املتحدة، وضرورة قيام 
 15اللجنة التنفيذية بتقديم تقرير تفصيلي عن هذه اخلطوات الجتماع اجمللس املركزي يف جلسة خاصة قبل 

  .يف اجلزائر 1988عالن االستقالل الوطني املقرر يف الدورة التاسعة عشرة عام نوفمبر املقبل، يوم إ/ تشرين الثاين
اخلاص بعودة الالجئين الفلسطينيين إىل ديارهم  194ـ التمسك املطلق بقرار األمم املتحدة 6  

  .[....]وممتلكاتهم، ورفض كل احملاوالت الرامية إىل توطينهم أو حرمانهم من حق العودة 
  [.......]  
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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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