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 12]مقتطفات[البيان اخلتامي الصادر عن اجتماع اجمللس املركزي الفلسطيني 

 

  10/5/1992تونس، 
  

 –أيار  10اىل  7عقد اجللس املركزي الفلسطيني دورة اجتماعاته العادية يف الفترة من   
يف مدينة تونس العاصمة برئاسة سماحة الشيخ عبد احلميد السائح رئيس اجمللس  92مايو 

الوطني الفلسطيني وبحضور األخ الرئيس ياسر عرفات رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة 
  .التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية

 

........ 

  
د اجمللس املركزي على ما وانطالقاً من قرارات اجمللس الوطني ومن ثوابتنا الوطنية يؤك  

  :يلي
إن املبادرة الفلسطينية التي أعلنها اجمللس الوطني الفلسطيني يف دورته التاسعة : أوالً  

هي األساس الذي ننطلق منه يف تعاملنا مع مسيرة السالم وإن الهدف املركزي  88عشرة يف عام 
سطين وتمكين شعبنا من لشعبنا هو جتسيد قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس على أرض فل

  .ممارسة حقه املشروع يف تقرير املصير والعودة اىل أرض وطنه
إن اجمللس املركزي يؤكد تمسكه بمبدأ األرض مقابل السالم وبالفهم الدويل : ثانياً  

والذي يقوم على عدم جواز االستيالء على أراضي  338و 242والعربي لقرار جملس األمن رقم 
وان، واجمللس املركزي يرفض الفهم اإلسرائيلي املشوه للقرار األممي املذكور، الغير بالقوة والعد

ويؤكد ان االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من جميع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة يف عدوان 
واملتمثلة بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشريف وهضبة اجلوالن وجنوب لبنان هو  1967

ولكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، أما الدعوات اإلسرائيلية  242حيد لقرار التجسيد الو
اىل السالم مقابل السالم فباإلضافة اىل رفضنا القاطع لها فإنها تدفع املنطقة اىل حافة احلرب 
وتنسف االستقرار الذي يسعى اجملتمع الدويل لتأمينه على أساس العدالة والشرعية الدولية 

  .ق احلقوق السياسية الوطنية املشروعة للشعب الفلسطينيوحتقي
يؤكد اجمللس املركزي على ضرورة تأمين احلماية الدولية وتطبيق اتفاقية جنيف : ثالثاً  

ووقف كافة ممارسات اسرائيل االرهابية ضد  1907ومعاهدة الهاي لعام  1949الرابعة لعام 
صادرة األمالك واألوقاف االسالمية واملسيحية شعبنا ومعتقلينا يف األراضي احملتلة، ووقف م

وحماولة تغيير معاملها ووقف انتهاك األماكن املقدسة املستمر ووقف احلفريات والعبث بها الذي 
يعرض هذه املقدسات للخطر باعتبارها متطلبات  هامة وأساسية خللق الظروف املناسبة 

  . الستمرار املفاوضات
                                                            

  .16 – 14) 17/5/1992( 1100الهدف، دمشق، ع : املصدر  1
  



2 
 

تيطاين لكونه غير شرعي ويتنافى مع قرارات الشرعية الدولية إن وقف النشاط االس: رابعاً  
ومواثيقها هو اخلطوة الرئيسية لنجاح عملية املفاوضات وال يمكن االنتقال اىل معاجلة أية قضية 

فمصادرة األراضي الفلسطينية وبناء املستوطنات إلسكان . جوهرية قبل وقف االستيطان
ويؤكد اجمللس املركزي أن . ف عملية السالم من األساساملهاجرين اليهود إنما الهدف منه نس

وقف االستيطان يشكل حجر الزاوية يف مسيرة السالم كلها، فإما السالم وإما االستيطان 
وال جمال ألية مناورات للقفز فوق هذه احلقيقة، لذا يجب أن يكون معروفاً ُ للجميع . واالحتالل

االستيطان هو موقف مبدئي ال رجعة عنه تمليه  وخاصة لراعيي مؤتمر السالم ان موقفنا من
مصالح شعبنا وأمتنا فال سالم وال استقرار يف ظل االستيطان ومصادرة األراضي الفلسطينية 

  .والعربية واستمرار احتاللها والعبث بمقدساتنا االسالمية واملسيحية
والصين واليابان  إن اجمللس املركزي يدعو الواليات املتحدة األمريكية وروسيا: خامساً  

ودول اجملموعة األوروبية والدول األخرى املعنية اىل ممارسة دورها الجناح مسيرة السالم يف 
الشرق األوسط، وهذا يتطلب عدم إعطاء أية ضمانات قروض أو مساعدات اقتصادية للعدو 

ساعدات إنما اإلسرائيلي لبناء املزيد من املستوطنات والستمرار االحتالل ألن هذه القروض وامل
توظفها حكومة العدو لتدمير عملية السالم من أساسها، وأن الواليات املتحدة التي ربطت إعطاء 
ضمانات القروض بوقف االستيطان يف األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة مدعوة من أجل 

لوقف اجناح جهودها يف حتقيق السالم اىل ممارسة مزيد من الضغوط احلقيقية على اسرائيل 
االستيطان واالنسحاب من األرض الفلسطينية واىل االعتراف باحلقوق الوطنية الثابتة للشعب 

  .الفلسطيني تنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية
.........  

إن اجمللس املركزي بعتبر ان املرحلة االنتقالية بحكم طبيعتها واستنادًا اىل كتاب : سابعاً  
ع الذي قدمه الوفد الفلسطيني داخل املفاوضات هي مرحلة الضمانات ونص الدعوة واملشرو

مؤقتة وحمدودة يجري من خاللها نقل للسلطة من حكومة االحتالل وإدارته املدنية اىل الشعب 
ولفتح الطريق أمام شعبنا ملمارسة حقه يف . الفلسطيني حتت اإلشراف الدويل واحلماية الدولية

عيداً عن االحتالل والقمع واالستيطان والعدوان وجرائم تقرير مصيره بالطريقة الديمقراطية ب
حقوق االنسان، فالفترة االنتقالية ليست إال حمطة توقف قصيرة حمدودة على طريق االستقالل 
الوطني يتم فيها زوال االحتالل واالنسحاب التام لقواته من األرض الفلسطينية وتمكين شعبنا من 

ىل اجمللس التشريعي وقيام احلكومة الفلسطينية املؤقتة على حقه الديمقراطي بانتخاب ممثليه ا
  .أرض الوطن ويف القدس عاصمة دولة فلسطين املستقلة

إن اجمللس املركزي وبعد إطالعه على سير املفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية : ثامناً  
الشرعية الدولية  يدين املواقف واملمارسات اإلسرائيلية املتكررة التي ال زالت تنتهك باستمرار

ويدعو اجمللس املركزي راعيي املؤتمر اىل التدخل العاجل إلنقاذ املفاوضات من الفشل . وقراراتها
بسبب التعنت اإلسرائيلي، فالوقت يمضي، والعدو اإلسرائيلي يواصل استيطانه واحتالله وارهابه 

اىل مراجعة املوقف من وسيعود اجمللس املركزي . وجرائمه وحتديه لقرارات الشرعية الدولية
وهي  –العملية التفاوضية برمتها يف حال مرور املدة املقررة الجناز ترتيبات الفترة االنتقالية 

دون حتقيق تقدم ملموس يضع حداً لالحتالل اإلسرائيلي والعودة بها اىل جملس  –عام واحد 
  .األمن الدويل واألمم املتحدة
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وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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