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  بيان مشترك بشأن اتفاق تفاهم
  من اليسار اإلسرائيلي كنيستبين أعضاء 

  وقيادات فلسطينية من األراضي احملتلة
  
  

مرحلة الوفاق بين الدولتين العظميين، ويف الوقت الذي أُزيل الستار احلديدي، وتتوحد أوروبا بعد  يف
يد الذي مل يُحلّ والذي طال أمده كثيراً، منذ حروب عقيمة، بقي النزاع يف الشرق األوسط اخلالف السياسي الوح

دة، وتتشابه ثقافتاهما ولغتاهما، ويبدو حإنه نزاع بين شعبين تنبع جذورهما من أرض وا. احلرب العاملية الثانية
  .التعاون بينهما يف كل اجملاالت أمراً طبيعياً

ذ العشرينات، بفعل اإليمان إن عشرات اآلالف من الشباب الذين ضحوا بحياتهم خالل هذا النزاع من
املتوقد بعدالة طريقهم، وكميات املوارد الضخمة التي خصصت لشراء األسلحة الفتاكة فمنعت التنمية االقتصادية 

. والتنمية االجتماعية ـ كل هذا قد أوجد لدينا االلتزام بتغيير اجتاه النزاع يف الشرق األوسط والتحرك نحو السالم
ونحن، الذين نمثل اجليل الثالث لهذا النزاع، نشعر . يرة خالل السنين، ومن قبل الشعبينلقد ارتُكبت أخطاء كث

بااللتزام جتاه اجليل الرابع وجتاه مستقبل شعبينا واملصلحة الوطنية لكل فرد منهما، لدفع مسار السالم إىل 
. لكراهية وال يؤديان إىل أي حلإن سنوات العنف الطويلة للنزاع قد أثبتت أن العنف واإلرهاب يعمقان ا. األمام

نواع سلمية من دون استخدام أي نوع من أوإننا نؤمن بأن احلل احلقيقي يمكنه أن يقوم على أساس الوسائل ال
  .العنف

  :]ثم فصَّل البيان املبادىء التالية[
  .ـ إن النزاع اإلسرائيلي ـ الفلسطيني هو لبّ املشكلة يف الشرق األوسط، ويجب حله فورا1ً
ـ إن من حق الفلسطينيين تقرير مصيرهم بأنفسهم مثل أي شعب آخر، وعلى أساس ميثاق األمم املتحدة 2

  ).1960لسنة (وقرار اجلمعية العامة املناهض لالستعمار 
، وقرارات أخرى خاصة 338و  242أساس قراري جملس األمن  ـ إن أي حل يجب أن يقوم على3

ي املعترف به عوجتري املفاوضات بين حكومة إسرائيل واملمثل الشر. نهباملوضوع، وفق ما يتم االتفاق يف شأ
ويمكن أن تساعد يف هذه املفاوضات كل من الواليات املتحدة واالحتاد السوفياتي . دولياً للشعب الفلسطيني

  .والصين واألسرة األوروبية، يف إطار مؤتمر دويل باالتفاق املتبادل، وبرعاية األمم املتحدة
ستطيع أي طرف أن يحدد للطرف اآلخر ممثله يف املفاوضات، ويستطيع كل طرف أن يقرر بنفسه ـ ال ي4

  .من يمثله يف املفاوضات على أن يقبل املشاركون يف املفاوضات أن يأخذوا باملبادىء املذكورة أعاله

  

                                                 
   وشوالميت ألوني وديدي تسوآر،  ، بينهم يوسي بايلينيعضو آنيست من أحزاب العمل وراتس ومبام وشينو 16تبنى االتفاق

 ).6/8/1990، "دافار("وزياد أبو زياد  وقيادات فلسطينية بينها فيصل الحسيني 



 

 
 

  

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
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