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  مبادرة اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
  من أجل جتاوز مأزق أوسلو 

  واستعادة الوحدة 
  ]مقتطفات[ *.12/5/1998

  
  

[.......]  
  وسلو وإعادة بناء اإلجماع الوطنيعناصر البديل الوطني الهادف لتجاوز مأزق أ –أوالً 

واضح يتجاوز االنقسام الداخلي إن إعادة بناء اإلجماع الوطني هدف ممكن إجنازه على أساس سياسي 
الذي أحدثته اتفاقيات أوسلو الظاملة ويحقق التوافق على خطة للخروج من املأزق الذي قادت إليه، والتوجه نحو 

  :ونحن نقترح أن تتضمن هذه اخلطة العناصر التالية. سالم شامل متوازن يضمن لشعبنا حقوقه الوطنية
لكاملة على األراضي املعترف بها دولياً أرضاً فلسطينية، وفقاً دولة فلسطين بسط سيادتها ا إعالنـ 1

، وهي أراضي الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع غزة )608(و) 607(و) 605(لقرارات جملس األمن رقم 
، وذلك على أساس وثيقة إعالن االستقالل التي أقرها اجمللس الوطني 1967) يونيو(حزيران  4حتى حدود 

 .15/11/1988طيني يف دورته املنعقدة يف اجلزائر يف الفلس
 اإلعالنيصدر ، واإلسالميةبعد التوافق على هذا اخليار من قِبل الفصائل والقوى والفعاليات الوطنية ـ 2

، عن اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية، اخملوّل 1999) مايو(، يف مدى أقصاه الرابع من أيار إليهاملشار 
جب قرار اجمللس الوطني بأن يقوم بدور البرملان املؤقت لدولة فلسطين، مشفوعاً بنداء يتوجه إىل اجملتمع بمو

حمل إسرائيل على سحب قواتها من أراضي دولة فلسطين، وتمكين الدولة الفتية من الدويل للتدخل من أجل 
لدولية تطبيق الشق الثاين من القرار الدويل ممارسة سيادتها املعطلة منذ أن أعاقت الظروف احمللية واإلقليمية وا

 .1947لعام  181رقم 
سالم دائم ومتوازن على أساس تطبيق قراري جملس  إلقراردعوة حكومة إسرائيل إىل إجراء مفاوضات ـ 3

واحلل العادل لقضية الالجئين والنازحين الذي يتطلب  اللذين يقرّان مبادلة األرض بالسالم 338و 242األمن 
لية مناسبة تسمح ، يف إطار صيغة دو338وجتري املفاوضات، وفقاً ملنطوق القرار . 237و 194القرارين  تنفيذ

من جهة باستعادة الترابط والتنسيق بين املسار الفلسطيني وسائر املسارات العربية املعنية باحلل، وتكفل من 
د األميركي باملشاركة احليوية لألمم املتحدة خرى إشرافاً دولياً جماعياً على عملية السالم يستبدل التفرجهة أُ

 .وسائر القوى الدولية الفاعلة، وبخاصة االحتاد األوروبي وروسيا والصين، إىل جانب الواليات املتحدة
  :بناء إجماع وطني على احلدود الدنيا التي ال يمكن إبرام أي اتفاق للحل الدائم بدون ضمانها وهيـ 4

 338و 242وذلك تطبيقاً للقرارين  1967يونيو /حزيران 4االنسحاب اإلسرائيلي الكامل إىل حدود أ ـ 
  .ومبدأ األرض مقابل السالم

الصادر عن جملس األمن عام ( 478 بالقرار الدويل رقم مالً إبطال الضم اإلسرائيلي للقدس العربية، عب ـ 
  .ة، واالعتراف بها عاصمة لدولة فلسطين املستقل)1980
الصادر عن جملس األمن عام  465عمالً بالقرار الدويل رقم  يننتفكيك املستوطنات ورحيل املستوطج ـ 
1980.  

االعتراف بحق الشعب الفلسطيني يف تقرير املصير بما يعني االستقالل واستعادة السيادة الكاملة على د ـ    
  .غزةأرضه الوطنية يف الضفة الفلسطينية، بما فيها القدس، وقطاع 
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 237الذي يكفل لهم حق العودة والتنفيذ الفوري للقرار  194التمسك بحقوق الالجئين وفقاً للقرار هـ 
 .اخلاص بعودة النازحين

على أن قيام دولة فلسطين املستقلة ذات السيادة على أرض الضفة  الفلسطيني تأكيد اإلجماع الوطنيـ 5
، 194ة، لن يشكل مساساً بحق الالجئين يف العودة وفقاً للقرار الفلسطينية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس العربي

دولة للفلسطينيين أينما كانوا، "إن دولة فلسطين، وفقاً إلعالن االستقالل، هي . ولن يكون ثمنه التخلي عن هذا احلق
ة بتجسيد سيادتها إن قيام الدولة املستقل." ن باملساواة الكاملة يف احلقوقفيها يطوّرون هويتهم الوطنية ويتمتعو

على األرض سوف يشكل تعزيزاً للنضال املتواصل من أجل حق العودة من خالل التمسك بهذا احلق والعمل على 
 .هفلالذي يك 194تأكيد استمرار االلتزام الدويل بالقرار 

[.......]  
  اخلطوات املباشرة - ثالثاً 

توافق فلسطيني على عناصر البديل الوطني  إن الرد على التعنت والصلف اإلسرائيلي والتقدم نحو حتقيق
  :ومقومات جناحه، يتطلب اإلقدام على عدد من اخلطوات املباشرة التي من بينها

وقف املفاوضات العقيمة اجلارية، ووقف سائر أشكال التنسيق والتعاون ـ وبخاصة األمني ـ مع إسرائيل، أ ـ 
طانية واستجابتها ملتطلبات اتها االستيسة عن مماراإلسرائيلي وربط استئناف املفاوضات بتوقف احلكومة

  .استحقاقات السالم
إزالة التوتر الناشئ يف العالقات داخل الصف الفلسطيني، وإطالق سراح جميع املعتقلين السياسيين يف ب ـ 

  .السجون الفلسطينية
والتنظيمية الستعادة  املباشرة فوراً بحوار وطني جاد وشامل يتوجه ملعاجلة جوهرية لألسس السياسيةج ـ 

شعبنا وقضيته وحقوقه الوطنية من مأزق أوسلو نضالية وسياسية موحدة تنقذ وحدة الوحدة ولبلورة استراتيجيا 
 .الظامل الذي زجّت فيه

  



 

 
 

  

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  
 


