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  *رسالة من رئيس الوفد الفلسطيني املفاوض
  إىل الشعب الفلسطيني يحذر فيها من

  االتفاق الفلسطيني ـ اإلسرائيلي واللجوء إىل العنف
  ]مقتطفات[ **.6/9/1993

  
  [. . . . . . .]  

  
منذ أسبوعين طالعتنا قيادتنا الوطنية منظمة التحرير الفلسطينية باتفاق مبادئ تم التوصل إليه بين   

ممثلين عن املنظمة وآخرين عن احلكومة اإلسرائيلية يف جلسات سرية عقدت يف عاصمة النرويج، وقد وافقت 
، وهو اآلن ينتظر املوافقة من قبل )دول الطوق(ا االتفاق كما وافقت عليه الدول العربية ذاحلكومة اإلسرائيلية على ه

  .اجمللس املركزياللجنة التنفيذية و.. الهيئات القيادية بمنظمة التحرير
  :وأجد أننا أمام مسؤوليتين هامتين يف هذه اللحظة احلاسمة  

 .أن نبدي رأينا بأمانة وصدق يف ماهية هذا االتفاق وما يمكن أن ينطوي عليه من حماذير وأخطار - 1
أن ال ينحدر اخلالف يف الرأي بيننا إىل مراتب التصادم واللجوء إىل العنف إذ لن يستفيد من ذلك سوى  - 2

عداء، وسيكون فيه ما يشكك بأهليتنا للتحرر واالستقالل وأعود ألؤكد هنا ثانية على أهمية ترتيب البيت األ
 .الفلسطيني على أسس ديمقراطية سليمة

رأيي إن االتفاق جاء يف جممله بأسلوب العموميات يف كثير من مواده مما يبقي الباب مفتوحا ملزيد من   
ولعل يف هذا ما يساعد على تاليف ما يبدو أنه تفريط يف بعض ضع التنفيذ املناقشات واملساومات لوضعه مو

  .املسائل الهامة
مل يتعرض االتفاق إىل ادعاء إسرائيل أنها ليست يف وضع احتالل بما يعني أن األراضي ليست حمتلة، بل  - 1

وقف عن االستيطان يف أراض متنازع عليها، حيث كان من املهم اإلصرار على أن تسقط إسرائيل هذا االدعاء وتت
فعدم التعرض لهذا األمر ال يمكن أن يفهم إال على أساس عدم االعتراض . كافة املناطق احملتلة بما فيها القدس

على ما يجري، وأن إحالة موضوع االستيطان واملستوطنات إىل مفاوضات املرحلة الثانية وخصوصا فيما يتعلق 
 .ب إسرائيلبالقدس إنما يحسم مصير القدس إىل جان

بناء على هذا املوقف ينطوي االتفاق على اعتراض ضمني بوجود كيانين منفصلين يف األراضي  - 2
الكيان اإلسرائيلي ـ املستوطنات واملستوطنين ـ الذي أقامته إسرائيل وال زالت تقيمه بشكل غير شرعي، : احملتلة

و إضفاء الشرعية على ما أقامته إسرائيل بطريق ومعنى هذا ه. والكيان الفلسطيني املمثل باملدن والقرى العربية
 .هذا عدا عن كل املشاكل والتعقيدات العملية التي تنشأ عن مثل هذا الواقع. غير شرعي يف املناطق احملتلة

ال يوجد ذكر ملسألة االنسحاب الكامل من املناطق احملتلة يف إطار مفاوضات املرحلة الثانية، كما أن  - 3
 .غزة وأريحا ال يعدو أن يكون إعادة لتمركز القوات اإلسرائيلية املسلحة يف مواقع جديدةاالنسحاب من منطقتي 

ال يوجد ذكر ألهمية التزام إسرائيل بتطبيق اتفاقات جنيف بمجرد التوقيع على هذا االتفاق كإجراء لبناء  - 4
 .الثقة والتعبير عن حسن نية إسرائيل يف التوصل إىل سالم عادل ومتكافئ

  . . . .] [. . .  
يمكن ملن يستعرض نصوص هذا االتفاق بإمعان أن يلمس تطورا يف املوقف اإلسرائيلي نحو األفضل،   

وينبغي إذ ذاك تقصي حقيقة هذا املوقف نحو أهمية الوصول إىل حل عادل للنزاع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، 
قيق سالم ثابت وعادل، فإذا ما تم إقرار واحتمال أن يستجيب إىل احلقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وإمكانية حت

االتفاق من اجلانب الفلسطيني فستكون فترة مناقشة اإلجراءات الالزمة لتنفيذه هي الوسيلة املناسبة المتحان 
  .حقيقة املوقف اإلسرائيلي ومدى ما يمكن أن يقدمه ملقتضيات السالم العادل والثابت

  [. . . . . . .]  

                                                 
 .حيدر عبد الشافي *

 .8/9/1993، )بيروت" (السفير" **
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