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  بيان للسلطة الفلسطينية يرفض فكرة إبرام 
  دائم، واضح وشاملمبادئ بدالً من اتفاق وضع  إعالن

  ]مقتطفات[ *.القدس 
  

  

يف األســابيع األخيــرة تــرددت اقتراحــات تــدعو الفلســطينيين وإســرائيل إىل حتويــل جهودهمــا إلبــرام اتفــاق   
إن احلقـــوق . ي ســـيُبنى عليهـــا اتفـــاق مفصـــل مســـتقبالًالوضـــع الـــدائم نحـــو إعـــالن عـــام للمبـــادئ واألطـــر العريضـــة التـــ

واملصالح التي يسعى الشعب الفلسطيني إىل ضمانها يف اتفاق الوضع الدائم، باإلضافة إىل جتربتنا السابقة بشـأن 
إن منظمـة التحريـر الفلسـطينية تسـعى إىل . عدم التزام إسرائيل باالتفاقات السابقة، تضطرنا إىل رفض هـذه الصـيغة

مـــا يكفـــي مـــن بصـــل إىل اتفـــاق وضـــع دائـــم، واضـــح وشـــامل مـــع إســـرائيل، بحيـــث يعـــالج القضـــايا اخلالفيـــة كافـــة التو
  .التفصيل لضمان التطبيق الفوري لالتفاق من دون احلاجة إىل مفاوضات إضافية

 إن حتقيـق هـذين الهـدفين ال يتطلـب. إن الشعب الفلسطيني يسعى إىل إنهاء االحتالل وحل مشكلة الالجئـين  
يف قــراري جملــس  هــذه احلقــوق يف القــانون الــدويل حيــث وردت بوضــوح إرســاءحقــوق سياســية عامــة، فقــد تــم  إرســاء
إن املطلــوب يف هــذه املرحلــة املتقدمــة مــن . 194، ويف قــرار اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة رقــم 338و 242األمــن 

مـن خـالل اتفـاق تفصـيلي يفـرض التزامـات  قيقـه إالّالعملية السلمية هو تطبيق هذه القرارات، األمـر الـذي ال يمكـن حت
   .[....]واضحة على األطراف ويضع اآلليات لتطبيق هذه االلتزامات 

  ].......[  
  :بناء عليه، ال يمكننا القبول باتفاق ال يحتوي على العناصر التالية[....]   
يجـــب أن يكـــون االتفـــاق مفصـــالً بمـــا فيـــه الكفايـــة بحيـــث يكـــون قـــابالً للتطبيـــق مـــن دون احلاجـــة إىل : أوالً  

  .مفاوضات إضافية، باستثناء ممكن واحد يتعلق باملسائل التقنية الهامشية
يكـــون االتفـــاق واضـــحاً بشـــكل يضـــمن عـــدم اســـتغالل الغمـــوض فيـــه مســـتقبالً للتهـــرب مـــن  أنثانيـــاً، يجـــب   

  .يف اتفاق الوضع الدائم" بنّاء"فليس هناك جمال ألي غموض . اللتزاماتتطبيق ا
ويجـــب أن يغطـــي القضـــايا كافـــة، ويحـــل كـــالً منهـــا علـــى . ثالثـــاً، يجـــب أن يكـــون االتفـــاق شـــامالً ومتوازنـــاً  

  .املستوى ذاته من التفصيل لضمان التطبيق املتوازن
حلســن "خاضــعاً لالعتبــارات اإلســرائيلية احملليــة أو  رابعــاً، لكــي يكــون االتفــاق ذا مغــزى، ولتجنــب أن يكــون  

اإلســـرائيلية، يجـــب أن يكـــون مرفقـــاً بضـــمانات تطبيـــق دوليـــة، بمـــا يف ذلـــك نشـــر قـــوات دوليـــة ملراقبـــة وتنفيـــذ " النيـــة
كما وال بد من وجود آليات ملزمة حلـل النزاعـات تختلـف عـن اآلليـات غيـر الفاعلـة التـي نصـت عليهـا املـادة . التطبيق
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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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