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  الرسائل املتبادلة بين
  *رئيس منظمة التحرير الفلسطينية

  **ورئيس احلكومة اإلسرائيلية
  ***ووزير اخلارجية النرويجية

  تونس والقدس، 
  ****.1993سبتمبر /أيلول 9

  
  

  :ياسر عرفات إىل رئيس احلكومة اإلسرائيلية يتسحاق رابين. ف.ت.من رئيس م
  السيد رئيس احلكومة   
ولهذا، فإين أود، وبإيمان . يرسم بداية عصر جديد يف تاريخ الشرق األوسط" املبادئإعالن "إن توقيع   

  :التالية. ف.ت.راسخ، أن أؤكد التزامات م
  .بحق دولة إسرائيل يف الوجود بسالم وأمن. ف.ت.تعترف م  
  .338و 242قراري جملس األمن التابع لألمم املتحدة رقمي . ف.ت.تقبل م  
للنزاع بين الطرفين، وتعلن أن جميع املسائل لسالم يف الشرق األوسط وحال سلميا عملية ا. ف.ت.تلتزم م  

  .املعلقة واملتعلقة بالوضع الدائم ستحل من خالل املفاوضات
يشكل حدثا تاريخيا ويفتح عهدا جديدا من التعايش السلمي " إعالن املبادئ"أن توقيع . ف.ت.وتعتبر م  

تنبذ . ف.ت.واستنادا إىل هذا، فإن م. خرى التي تهدد السالم واالستقرارخاليا من العنف وجميع األعمال األُ
)renounces (ف.ت.خرى وستتحمل مسؤولية جميع عناصر وموظفي مال العنف األُاللجوء إىل اإلرهاب وأعم .

  .كي تضمن إذعانهم وتمنع اخلروقات وتتخذ اإلجراءات التأديبية بحق اخملالفين
، واستنادا إىل القبول الفلسطيني لقراري "إعالن املبادئ"ىل توقيع جديد وإ وبالنظر إىل الوعد بعصر  

التي تنكر على إسرائيل حق الفلسطيني ] الوطني[تؤكد أن بنود امليثاق . ف.ت.، فإن م338و 242جملس األمن 
رية املفعول بعد الوجود، وفقراته التي ال تتالءم مع االلتزامات الواردة يف هذه الرسالة، ستصبح ملغاة وغير سا

تتعهد بعرض التعديالت الضرورية املتعلقة بامليثاق الفلسطيني على اجمللس الوطني . ف.ت.وبالتايل، فإن م. اآلن
  .فقته الرسمية عليهااالفلسطيني للحصول على مو

  اخمللص  
  ياسر عرفات  
  رئيس منظمة التحرير الفلسطينية  
    
  :وزير اخلارجية النرويجي يوهان يورغن هولست ر عرفات إىلياس. ف.ت.من رئيس م  
    
  عزيزي الوزير هولست،  
  :سأضمِّن تصريحاتي العلنية املواقف التالية" إعالن املبادئ"أود أن أؤكد لكم أنني لدى التوقيع على   
الشعب الفلسطيني يف الضفة . ف.ت.تشجع م" إعالن املبادئ"املتَّسم بتوقيع يف ضوء العصر اجلديد   

بية وقطاع غزة، وتدعوه إىل أن يأخذ دورا يف اخلطوات املؤدية إىل تطبيع احلياة، ورفض العنف واإلرهاب، الغر
  .واملساهمة يف السالم واالستقرار، واملشاركة بفاعلية يف تشكيل إعادة اإلعمار والتنمية االقتصادية والتعاون

    
                                                 

 ياسر عرفات *
 يتسحاق رابين **

 يوهان يورغن هولست ***
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  اخمللص
  ياسر عرفات  
  رئيس منظمة التحرير الفلسطينية  

  
  :ياسر عرفات. ف.ت.رئيس احلكومة اإلسرائيلية يتسحاق رابين إىل رئيس ممن   
    
  السيد الرئيس،  
. ف.ت.التزامات م، أود أن أؤكد لكم أنه يف ضوء 1993سبتمبر /أيلول 9ردا على رسالتكم املؤرخة يف   

لشعب الفلسطيني، وبدء الواردة يف رسالتكم، قررت حكومة إسرائيل االعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثال ل
  .ضمن إطار عملية السالم يف الشرق األوسط. ف.ت.املفاوضات مع م

  يتسحاق رابين  
  رئيس احلكومة اإلسرائيلية  

  
  



 

 
 

  

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  
 


