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עקרון הפשרה ההיסטורית

מדינה פלסטינית במקום ישראל

מדינה פלסטינית לצד ישראל
בגבולות יוני  67שבירתה ירושלים.

אין ולא יהיו

אפשרי

הנציג הלגיטימי הבלעדי של העם
הפלסטיני

הנציג הלגיטימי הבלעדי של העם
הפלסטיני

צפוי מאבק סמכויות וויכוח אודות
השאלה מי מייצג את הפלסטינים
בנושא סוגית הפליטים ובשאר
הסוגיות התלויות ועומדות.

המדינה הפלסטינית אחראית לדאוג
לתושביה .אש"ף ממשיך להוביל את
המאבק הלאומי הפלסטיני.

יסתיים המאבק הפלסטיני והמדינה
הפלסטינית תהיה הנציגה הבלעדית
של תושביה ואזרחיה.
אפשר לשנות את האמנה של אש"ף,
מטרתו ,יעדיו וכיו"ב.
תלויה בראש ובראשונה במימד
הפוליטי של עצמאות לאומית
במסגרת מדינה פלסטינית .לפיכך,
כינונה של מדינה פלסטינית בגבולות
קבע ע"ב קווי ה 4/6/67 -לצד ישראל
והסכם אודות סוגיית הפליטים
מהווה מימוש ומיצוי סוגיית הזכות
הפלסטינית להגדרה עצמית.
עלולה להוות מימוש של הזכות
להגדרה עצמית של העם הפלסטיני
שאינו ממצה אותה )סוגיית הזכות
להגדרה עצמית של הפליטים נותרה
פתוחה(.

אש"ף ימשיך לנהל מאבק בשם
הפלסטינים בפזורה כולל 'ערבי .'48
אין לשנות את המסמכים המכוננים
של אש"ף.
תמומש ותמוצה עם כינון מדינה
פלסטינית בכל שטחי א"י
המנדטורית; מימוש זכות השיבה של
הפליטים לבתיהם.

לא ממצה את הזכות להגדרה עצמית
של העם הפלסטיני בכלל ,ושל
הפליטים הפלסטינים בפזורה
ובמדינה הפלסטינית ,בפרט ,כמו-גם
של הפלסטינים המתגוררים בישראל
)ערביי ישראל(.

אמנם ,הפליטות נובעת מהניתוק של הפליטות נובעת בראש ובראשונה
מאי-מימוש הזיקה הטריטוריאלית
אוכלוסיית הפליטים ממקום
מגוריהם המקורי .אך המענה לה הוא וזיקת הקניין קרי לבתים .לכן,
לפליטים זכות שיבה למקום
בראש ובראשונה מימוש המימד
מגוריהם בשטח ישראל וזכות
הלאומי-פוליטי של המאבק
להשבת רכושם.
הפלסטיני ,קרי כינונה של מדינה
פלסטינית.
גם אחרי כינונה של מדינה פלסטינית,
עם כינונה של מדינה פלסטינית
ישמרו פליטים המתגוררים במדינה
תמומש זכותם להגדרה עצמית של
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סוגיה

הפליטים .הם יוגדרו "עקורים"
מדינה
פלסטינית
) (displacedקרי ,חיים במולדתם
אולם לא בביתם המקורי.
לכן ,במשתמע ,שיבה של הפליטים
למדינה הפלסטינית מהווה פתרון
מספק לפליטותם; לפיכך ,לא הגיוני
כי תתקיים פליטות )פלשתינאית(
במדינה פלסטינית.
אש"ף
ומעמד
זכות
השיבה
וזכות
הקניין

אש"ף הוא הנציג הלגיטימי הבלעדי
של העם הפלסטיני ולכן יכול לייצג
את כל הפליטות הפלסטינית ואת
הפליטים הפלסטינים.

ערביי
ישראל

ערביי ישראל הם אמנם פלסטינים
אך הם אזרחי ישראל ומעמדם
המדיני-משפטי אינו מושא למו"מ.
לכן ערביי ישראל לא מיוצגים ע"י
הצד הפלסטיני .לשון אחר ,סוגיית
ערביי ישראל היא סוגיה פנימית
ישראלית.

פירוז /
הסדרים
ביטחוניים הסדרים
במרחב
האווירי

כל ויתור על סמכות ריבונית
פלסטינית מול ישראל הוא ביטוי
להמשך ה'כיבוש' שיש להתנגד לו.

פיצויים
בגין
הכיבוש

תביעה נחרצת ל'פיצויים בגין
הכיבוש'.
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עקרון הפשרה ההיסטורית
הפלסטינית על מעמדם כ"פליטים",
וידרשו לממש את זכות השיבה
לבתיהם המקוריים שבישראל.
תיתכן פליטות פלשתינאית במדינה
פלסטינית.
אש"ף צריך להמשיך ולייצג את
הפליטים בפזורה ובמדינה
הפלסטינית עד למימוש ומיצוי זכות
השיבה שלהם לבתיהם המקוריים.
אלו הן זכויות אישיות ולא קיבוציות
ולכן אש"ף לא יכול להתפשר על זכות
השיבה או על יישומה ולא יכול לייצג
את הפליטים במשא ומתן על תביעות
הרכוש .לא כך שכן ,לא יעלה על
הדעת לחתום על 'הסכם סכום גג' עם
ישראל.
הערבים אזרחי ישראל הם פלסטינים
לכל דבר ,המיוצגים על ידי הישות
הפלסטינית המייצגת )אש"ף( עד
ל'שחרורם'.
לפיכך ,יש לשמר על זיקה סמלית,
מדינית ומשפטית בין המאבק
הלאומי הפלסטיני לבין ערביי
ישראל.
מדינה רשאית להגיע להסכמות
אודות סמכויותיה הריבוניות כפי
שעושות מדינות אחרות.
גם הביטחון הלאומי הירדני לא
מבוסס על כוחות צבא אלא על
הסדרים מדיניים.
סוגית הפיצויים לצד הפלסטיני
איננה בחשיבות עליונה וניתן
להתפשר עליה.

