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  بيان ملنظمة التحرير الفلسطينية
  بشأن موقفها من استئناف مفاوضات السالم

  ]مقتطفات[ .23/4/1993تونس، 
  
  

  [.......]  
لقد واجهت منظمة التحرير الفلسطينية، ووفدها املفاوض، جميع مناورات العدو وجرائمه ضد شعبنا   

من اعتبارنا املفاوضات ساحة من ساحات  والعراقيل التي وضعها أمامنا منذ بداية املفاوضات، وانطالقاً
لقد وقفت . املواجهة والنضال التي يخوضها شعبنا لتأمين حقوقه الوطنية الثابتة، والنتزاع أرضه وحريته

املنظمة، ووفدنا املفاوض، يف وجه إجراء اإلبعاد اإلجرامي ألربعمئة مواطن فلسطيني، لتطالب العامل بأسره أن 
توفير املناخ  ن الشرعية الدولية، ويف تأمين احلماية لشعبنا الرازح حتت االحتالل، ويفيتحمل مسؤوليته يف صو

املناسب الستمرار املفاوضات بعيداً عن أساليب القهر واإلرهاب، وتمكنت منظمة التحرير، بمساندة ومؤازرة القوى 
اقف اإلسناد والتأييد لشعبنا عن جملس األمن الدويل، ومن حشد مو 799الشقيقة والصديقة، من استصدار قرار 

املناضل، ولقضية املبعدين، وجلميع حقوق شعبنا التي كفلتها املواثيق الدولية واتفاقية جنيف الرابعة وشرعة 
  .حقوق اإلنسان

وإذا كانت حكومة رابين قد واصلت سياستها اإلرهابية، وجلأت إىل أساليب املناورة، وإىل التهرب من   
حتالفها االستراتيجي مع الواليات املتحدة، وحتت حمايتها، فقد  رعية الدولية، اعتماداً علىت الشاالنصياع لقرارا

أكدت منظمة التحرير الفلسطينية أن استمرار هذا الدور األميركي يشكل إخالالً بقواعد العملية السياسية ويصل بهذه 
ة املستمرة ألبسط حقوق اإلنسان الفلسطيني، العملية نحو الطريق املسدود، ويوفر احلماية لالنتهاكات اإلسرائيلي

للشرعية الدولية معياران أم معيار واحد؟ معيار : ومن حقنا أن نتساءل. وألسس السالم العادل والشامل يف املنطقة
  ضد شعبنا وأمتنا ومعيار لصالح إسرائيل؟

اوضات السالم الثنائية كله عملت املنظمة، ووفدها املفاوض، على تأجيل استئناف مفوانطالقاً من ذلك   
واملتعددة لعدة شهور، وذلك ضمن إطار وحدة املوقف مع الدول العربية الشقيقة املشاركة يف العملية السياسية، 
وباالستناد إىل صمود شعبنا وإرادته الوطنية املوحدة، وإىل قواعد الشرعية الدولية، وكل هذا التأجيل بغرض 

لى قاعدة تؤمن كسر الهجوم اإلرهابي حلكومة رابين، وإرغامها على وقف تأمين استئناف انعقاد املفاوضات ع
سياسة اإلبعاد والبطش واإلرهاب والقبضة احلديدية، ولدعوة راعيي املؤتمر إىل انتهاج سياسة متوازنة حتترم 

  .حقوق شعبنا، وتعترف بدوره األساسي يف حتقيق السالم الدائم يف املنطقة بأسرها
  [.......]  
هذه السياسة، احلكيمة واحلازمة، أن حتقق عدداً من املنجزات التي ال يمكن التقليل منها، أو  استطاعتلقد   

طمسها، ويف مقدمة ذلك تصحيح التمثيل الفلسطيني بمشاركة أبناء القدس عاصمة دولة فلسطين املستقلة داخل 
املستقبل، وضمان عودة أعداد من املبعدين  إطار وفد املفاوضات، والتأكيد على عدم اللجوء إىل سياسة اإلبعاد يف

كانون األول املاضي، والتعهد بدور فاعل لراعيي املؤتمر، وتخفيف / القدامى، وتسريع عودة املبعدين منذ ديسمبر
املعاناة واحلصار عن شعبنا الرازح حتت نير االحتالل، وتأكيد مرجعية املفاوضات يف جميع مراحلها وعلى 

، وإعادة التزام الراعي األميركي بأسس عملية السالم، 338و 242 يأرضنا الفلسطينية والعربية، استناداً إىل قرار
  .بما فيها مبدأ األرض مقابل السالم واحلقوق السياسية املشروعة للشعب الفلسطيني

هنة، تفتح الطريق إن هذه املنجزات اإليجابية التي حتققت حتت ظل الظروف اإلقليمية والدولية الرا  
ملتابعة الكفاح، دون هوادة وبتصميم ال يلين، على أرض املقاومة الباسلة واالنتفاضة املباركة، وعلى طاولة 
املفاوضات، لتأمين املزيد من اإلجنازات، ولتوفير أسس متوازنة حتكم العملية السياسية، وحتمي مصالح شعبنا 

ع واإلبعاد، وانتهاك حقوق اإلنسان الفلسطيني، وأهداف شعبنا وحقوقه، وتضع حداً لسياسة الغطرسة والتوس
  .الوطنية، وقرارات الشرعية الدولية
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إن احترام راعيي املؤتمر ملا تم التوصل إليه يتطلب يف الوقت : إن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد  
ا، أو للتهرب من تنفيذها الراهن الوقوف بحزم أمام حماوالت حكومة رابين إلفراغ هذه القضايا من مضمونه

مرحلة البحث  العملي، ألن ذلك سيؤدي إىل تخريب اجلهود املبذولة الستئناف العملية التفاوضية، وإىل منع دخولها
اجلوهري، كما أنه سيقود إىل استمرار دورة العنف التي يتحمل االحتالل اإلسرائيلي مسؤوليتها، ويسعى إىل 

من خالل متابعة عمليات احلصار والتطويق والتجويع، وعزل مدينة القدس عن توسيعها عبر أساليبه القمعية، و
بقية األراضي الفلسطينية احملتلة، وهو دليل ضعف وليس دليل قوة، وشعبنا أقوى من املؤامرة واملتآمرين، وأقوى 

  .من االحتالل وبطشه وجرائمه
  [.......]  
للمواقف التي عبّر عنها عدد من الدول الشقيقة يف دعم وتؤكد املنظمة يف هذا الصدد على تقديرها الكبير   

  .وإسناد صمود شعبنا وحقوقه، وملواجهة أساليب احلصار والتضييق والتجويع التي يمارسها االحتالل اإلسرائيلي
وسوف تواصل منظمة التحرير جهودها من أجل تعزيز التنسيق والعمل املشترك بين الدول العربية   

السالم، انطالقاً من حرصها جميعها على تأمين احلل الشامل على جميع اجلبهات، وعلى  املشاركة يف عملية
  .حماية املصالح واحلقوق العربية والفلسطينية

وتدعو منظمة التحرير شعبنا اجملاهد العظيم، وكل مناضلي االنتفاضة البواسل إىل املزيد من الوحدة،   
بهذه الوحدة، وإىل استمرار تأمين الدعم التام لوفدنا الفلسطيني ورصّ الصفوف، وإحباط رهان األعداء للمساس 

يف مواصلة دوره النضايل والكفاحي على جبهة املفاوضات، وإىل مواصلة طريق النضال واجلهاد بكل اإلمكانيات 
  .حتى يتأمن لشعبنا النصر املؤزر، وما النصر إال من عند الله وإنْ تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

  .وإىل األمام نمضي وإنها لثورة حتى النصر  
  

 



 

 
 

  

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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


