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  عقدت يف القاهرة التي  البيان اخلتامي الصادر عن االجتماعات
   "فتح"الوطني الفلسطيني حركة التحرير  بين وفدي

  الديمقراطية لتحرير فلسطينواجلبهة 
  ]مقتطفات[ .23/8/1999القاهرة، 

  
  

.......][  
لسطينية سيادتها ؤكد الطرفان على ضرورة تعجيل اخلطوات التحضيرية الهادفة إىل إعالن دولة فـ ي1

يونيو /على األرض الفلسطينية يف الضفة الغربية، بما فيها القدس وقطاع غزة، حتى حدود الرابع من حزيران
، باعتبار ذلك حقًا 15/11/1988، جتسيداً إلعالن االستقالل الصادر عن اجمللس الوطني الفلسطيني يف 1967

يذ قرار اجمللس املركزي بهذا الشأن، وتفعيل جلانه فلسطينياً غير خاضع للتفاوض أو النقض وضرورة تنف
 .واستئناف جلساته

مرحلة املفاوضات حول الوضع النهائي،  هايرى الطرفان أن خطورة التحديات املصيرية التي تبرزـ 2
تتطلب تالحم جميع القوى الوطنية واإلسالمية الفاعلة ملواجهة استحقاقاتها بصف موحد، بصرف النظر عن 

 .إزاء اتفاقات أوسلو اخلالفات
.......][ 

ومن هذا املنطلق، توجه اجملتمعون بالنداء إىل جميع قوى شعبنا السياسية واالجتماعية والفعاليات الشعبية 
ي يف الوطن والشتات للمشاركة يف حوار وطني شامل لبلورة املوقف الفلسطيني يف مفاوضات الوضع النهائ

  :وتدعيمه وذلك على األسس اآلتية
، واألرض 338و 242االستناد إىل قرارات الشرعية الدولية بما يضمن تطبيق تلك القرارات بما فيها  :الً أو

  .مقابل السالم وسائر قرارات األمم املتحدة ذات الصلة
.......][ 
على املفاوضات حول الوضع النهائي  اإلشرافملنظمة التحرير الفلسطينية  ةاللجنة التنفيذيتتوىل  :ثانياً 

إليجاد الصيغة  ةاملمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ويدعو الطرفان اللجنة التنفيذي باعتبار املنظمة
  .املناسبة التي تكفل مشاركة جميع القوى الفاعلة يف ذلك

استفتاء الشعب الفلسطيني  إمكانيةدعوة اللجنة التنفيذية ورئاسة اجمللس الوطني الفلسطيني لدراسة  :ثالثاً 
  .اتفاق الوضع النهائي، وبحث اآلليات املناسبة لذلك على

 وائتالفيةيتفق الطرفان على ضرورة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية  :رابعاً 
  .تتسع جلميع القوى الفاعلة تكريساً لدور املنظمة كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني يف جميع أماكن تواجده

ته باحترام مبناء اجملتمع الفلسطيني وتعزيز حلأكد الطرفان على أهمية تكريس الديمقراطية ل :خامساً 
القضاء وسيادة القانون وتفعيل حركة شعبنا يف الشتات دفاعاً عن  احلريات العامة والتعددية السياسية، واستقالل

  .املباشرةحقه يف العودة إىل دياره ورفض خمططات التوطين والتهجير ورعاية مصاحله 
.......][ 

 
  

                                                 
 " 23/8/1999، )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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