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  بيان للجنة التنفيذية
  ملنظمة التحرير الفلسطينية

  تعلن فيه التوصل إىل اتفاق على
  مع إسرائيل مبادئإعالن 

  ]مقتطفات[ *.12/9/1993تونس، 
  

  يا جماهير شعبنا العظيم املكافح،   
  [. . . . . . .]  
ئيل، يضمن االعتراف املعاصر مع إسرالقد توصلت منظمة التحرير الفلسطينية إىل أول اتفاق يف تاريخنا   

  .باحلقوق املشروعة لشعبنا الفلسطيني، وبمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد له
أساس تنفيذ قراري جملس األمن أهمية هذا االتفاق يف أنه ينص على حتقيق حل متكامل على وتتمثل   

تل يف قطاع غزة ومنطقة خالل عدة أشهر من أجزاء من وطننا احمل اإلسرائيلية، وانسحاب القوات 338و 242
وإعادة جتميع القوات اإلسرائيلية يف املناطق األُخرى خارج املواقع املأهولة بالسكان يف املدن والقرى أريحا، 

الفلسطينية واجمللس واخمليمات، ورحيل احلكم العسكري، وحل اإلدارة املدنية اإلسرائيلية لتحل حملها السلطة 
بعد انتخابات حرة وديمقراطية حتت وىل مهامه على جميع أراضي الضفة وغزة الفلسطيني املنتخب، الذي سيت

من الداخل واخلارج، مسؤولياتها عن األمن كما ستتوىل قوى األمن الفلسطيني، التي سوف تتشكل . إشراف دويل
لى عودة الداخلي يف عموم األرض الفلسطينية، وسوف يكفل االتفاق سيطرة شعبنا على جميع مقدراته وشؤونه وع

  .خالل املرحلة االنتقالية 1967النازحين منذ عام 
إن هذه العناصر اإليجابية التي حتققت رغم أنها ال حتل جميع القضايا التي تشكل أساس الصراع   

القدس الشريف، : الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، إال إنها ترافقت مع التمسك بكل حق من حقوقنا ومطالبنا، ويف مقدمتها
  .عد سنتين من بداية املرحلة االنتقاليةواحلدود، والتي اتفق على بحثها ب ، واملستوطنات،والالجئون
إن منظمة التحرير الفلسطينية تؤكد أن الوصول إىل حل نهائي للصراع يبقى مرتبطا بإجناز حل عادل   

يحية ودولية، مما ومسلهذه القضايا املركزية، كما أن هذه القضايا هي مسؤولية فلسطينية وعربية وإسالمية 
والعمل املشترك عربيا ودوليا من أجل حتقيقها يتطلب استمرار تأكيد االلتزام بها وتوثيق كل أشكال التنسيق 
  .وصوال إىل تسوية نهائية عادلة وشاملة للصراع يف منطقتنا

 اإلسرائيليـ ويف الوقت الذي تعتبر فيه منظمة التحرير الفلسطينية أن اتفاق إعالن املبادئ الفلسطيني   
فإن منظمة التحرير الفلسطينية تنطلق يف هذا املوقف من قبول حتدي يشكل خطوة هامة على طريق حل الصراع، 

ومبدأ  338و 242السالم ومن إعطاء فرصة إلجناز احلل العادل بجميع جوانبه وأبعاده كما تضمنها القراران 
  .من للجميعإعادة األرض احملتلة بكاملها مقابل السالم وضمان األ

  [. . . . . . .]  
إن وقف كل النشاطات االستيطانية وخاصة يف القدس الشريف : كما تؤكد منظمة التحرير الفلسطينية  

واخلطوات التي تكفل لشعبنا يشكل عنصرا رئيسيا لضمان جناح الترتيبات االنتقالية، إضافة إىل جميع اإلجراءات 
فيها إطالق سراح املعتقلين وعودة املبعدين، ووقف إجراءات عزل القدس، بجميع أبنائه حقوقه املشروعة، بما 

إن منظمة التحرير الفلسطينية تعتبر أن جناح االتفاق، وضمان تأمين . ورفع احلصار عن باقي األراضي احملتلة
وطنية، وعلى حقوقنا بكاملها وفق قرارات الشرعية الدولية، يعتمد على نهوض شعبنا بجميع إمكانياته وكفاءته ال

فاح جديدة حتتاج إىل جهود فشعبنا العظيم يدخل مرحلة ك. استخدام كل قدراته وتوظيفها داخل الوطن وخارجه
  .ىل إسهام كل فلسطيني بكل طاقته من أجل بناء سلطتنا الوطنية الفلسطينية وانتصار أهدافنا العادلةأكبر وإ

ذاتي، ووحدتنا الوطنية وتعزيزها يف جميع حماية وضعنا الوضمن هذا اإلطار تؤكد املنظمة أن   
اجملاالت، سوف يكفل لشعبنا اجتياز هذا املنعطف، واالنتقال نحو احلل النهائي، وهو قادر على حماية أهدافه 

  .والتمسك بها وعلى ضمان حتقيقها
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وااللتزام أن من واجب اجلميع احترام قواعد العمل الوطني والديمقراطي، ويف سبيل ذلك، تعتبر املنظمة   
بميثاق شرف وطني شامل، يحتوي على التمسك بحقوقنا الوطنية كما نصّت عليها قرارات جمالسنا الوطنية 

ومبادرات السالم الفلسطينية، وعلى ضمان حرية الرأي والرأي اآلخر، واالحتكام الدائم لألساليب الديمقراطية، 
ؤسسات الوطنية وااللتزام بقراراتها، والتقيد بجميع واحترام حقوق اإلنسان وكرامته، واالعتماد على دور امل

  .القواعد الديمقراطية التي نص عليها إعالن االستقالل الفلسطيني
إن منظمة التحرير الفلسطينية، يف هذا الظرف التاريخي واملصيري، تؤكد على التزامها باحلل الشامل   

كان التقدم احلاصل يف املسار الفلسطيني ال يزال ضمن على جميع اجلبهات العربية، ورفض احللول املنفردة، وإذا 
ملستمرة على املسارات العربية إلحراز إجناز فعلي لتنفيذ ايدعم اجلهود إطار املرحلة االنتقالية، فإن ذلك التقدم 

مس وتدعو منظمة التحرير إىل االرتقاء بصيغ التنسيق والعمل املشترك بين الدول العربية اخل. القرارات الدولية
املعنية بعملية السالم، والسعي نحو عقد قمة عربية ملساندة جهود جميع األطراف املشاركة يف العملية السياسية 

  ][..... وتوفير اإلسناد الفعلي لنجاح االتفاق املرحلي على املسار الفلسطيني
لسطيني، وعلى تكامل وتؤكد منظمة التحرير الفلسطينية حرصها على تطوير وتعزيز التنسيق األردين ـ الف  

اجلهود يف جميع اجملاالت، وصوال إىل أرقى صيغ وأشكال العالقات بين القطرين الشقيقين، انطالقا من وحدة 
األهداف واملصير املشترك والتي أكدت عليها لقاءات القيادتين األردنية والفلسطينية، والتي تم تنظيمها وترسيمها 

  .ركمن خالل جلان التنسيق والعمل املشت
  [. . . . . . .] 

  



 

 
 

  

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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