
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  212، ص )2000 فيص( 43، العدد 11المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  

  قمة كامب ديفيد الثانية
  25/7/2000ـ  11 

  )عرفات ـ براك ـ كلينتون(
  

  إقامة الدولة  بيان للمجلس املركزي الفلسطيني يؤكد
  2000سبتمبر / أيلول 13الفلسطينية يف 

  ]مقتطفات[  .3/7/2000غزة، 
  

 
اداً إىل احلق إن اجمللس املركزي الفلسطيني الذي اجتمع يف غزة على مدى يومين متتاليين، واستن  

 338و 242الطبيعي والتاريخي لشعبنا يف إقامة دولته، وإىل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ويف مقدمتها 
يعلن للشعب الفلسطيني واألمة العربية ولشعوب العامل كافة عزمه  1988، وإىل إعالن االستقالل يف عام 181و

بإقامة الدولة الفلسطينية املستقلة  1988الوطني يف دورة على جتسيد إعالن االستقالل الصادر عن اجمللس 
مع ] يونيو[وعاصمتها القدس الشريف وجتسيد سيادتها على األرض الفلسطينية ويف حدود الرابع من حزيران 

  .2000عام ] سبتمبر[أيلول  13انتهاء الفترة االنتقالية املقررة والتي تنتهي يف يوم 
  [.......]  
فقد وضع اجمللس املركزي قراره بإعالن الدولة وجتسيد السيادة واإلعداد له موضع ويف هذا اجملال   

التطبيق، وباشرت جلان اجمللس املركزي عملها ويف هذا الصدد فقد قرر اجمللس املركزي تفعيل اللجان التي سبق 
واالقتصادي  أن قررها واستكمال تشكيلها ووضعها يف حالة انعقاد دائم الستكمال خطط البناء السياسي

واالجتماعي والقانوين وإعداد التشريعات الالزمة لذلك، ويكلف اجمللس املركزي اللجنة التنفيذية ورئاسة اجمللس 
  .والسلطة الوطنية بمتابعة أعمال هذه اللجان

  :إن اجمللس املركزي يؤكد على قراراته السابقة اخلاصة بقضايا مفاوضات الوضع النهائي وهي  
 194حق الالجئين الفلسطينيين يف العودة إىل ديارهم وممتلكاتهم تطبيقاً للقرار الدويل التمسك ب) أ(  

  .ورفض احملاوالت الرامية لتوطين الالجئين الفلسطينيين وحرمانهم من حق العودة إىل ديارهم
احملتلة بما  التمسك املطلق باالنسحاب اإلسرائيلي الشامل والكامل من جميع األراضي الفلسطينية) ب(  

 338و 242تطبيقاً لقراري جملس األمن الدويل  67] يونيو[يف ذلك القدس الشريف إىل حدود الرابع من حزيران 
  .ومبدأ األرض مقابل السالم طبقاً لقاعدة مؤتمر مدريد للسالم

فيذ التمسك بإزالة وتفكيك املستوطنات اإلسرائيلية كافة من األرض الفلسطينية احملتلة وتن) جـ(  
  .67] يونيو[واملدين إىل حدود الرابع من حزيران  االنسحاب اإلسرائيلي العسكري

صلى الله (النبي حممد  تين وثالث احلرمين الشريفين، مسرىالتمسك بكون القدس الشريف أوىل القبل) د(  
وأن  ينية املستقلةهي عاصمة الدولة الفلسط 67، ومهد سيدنا املسيح عليه السالم، والتي احتلت عام )عليه وسلم

السالم لن يتحقق إالّ بعودتها وحتريرها من االحتالل اإلسرائيلي، وحلماية األماكن املقدسة املسيحية واإلسالمية 
من خطر التهديد واالستيطان، ويدين اجمللس احملاوالت اإلسرائيلية إلصدار قانون بشأن منع عودة الالجئين 
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لقدس وكالهما باطل ألنهما يتناقضان مع قرارات الشرعية الدولية ذات الفلسطينيين واإلبقاء على قرار ضم ا
  .478و 465و 252الصلة بما فيها القرار 

أيلول القادم يكلف / وإن اجمللس املركزي مع اقتراب انتهاء الفترة االنتقالية يف الثالث عشر من سبتمبر  
ات املالئمة إلعالن الدولة الفلسطينية املستقلة وجتسيد اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية التخاذ الترتيب

  .سيادتها على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف خالل هذه الفترة
  [.......]  

  



 

 
 

  

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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