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חלופת המכתבים בין ראש ממשלת 
ישראל, יצחק רבין, ליושב ראש 

אש"ף, יאסר ערפאת, בנושא הכרה 
הדדית בין ישראל לאש"ף

9 בספטמבר 1993

מכתב מיושב ראש אש"ף, יאסר ערפאת, לראש הממשלה יצחק רבין: 1 .

9 בספטמבר 1993
יצחק רבין

ראש ממשלת ישראל

אדוני ראש הממשלה,

החתימה על הצהרת העקרונות מציינת עידן חדש בתולדות המזרח התיכון.
מתוך אמונה איתנה בכך, ברצוני לאשר את ההתחייבויות הבאות של אש"ף:

אש"ף מכיר בזכותה של ישראל להתקיים בשלום ובביטחון.
אש"ף מקבל את החלטות מועצת הביטחון של האו"ם 242 ו- 338.

אש"ף מתחייב לתהליך השלום במזרח התיכון וליישוב בדרכי שלום של הסכסוך בין שני הצדדים ומצהיר כי כל הנושאים 
העומדים הנוגעים להסדר קבע ייפתרו במשא-ומתן.

אש"ף רואה בחתימה על הצהרת העקרונות אירוע היסטורי, החונך עידן חדש של דו-קיום בשלום, חופשי מאלימות ומכל 
המעשים האחרים המסכנים את השלום והיציבות. אי לכך מתנער אש"ף מן השימוש בטרור ובמעשי אלימות אחרים 
וייטול על עצמו אחריות על כל הגורמים והחברים באש"ף על מנת להבטיח את ציותם, למנוע הפרות ולהטיל עונשים 

על מפירים.
לאור ההבטחה של עידן חדש והחתימה על הצהרת העקרונות ובהתבסס על קבלת החלטות מועצת הביטחון 242 ו-338 
ע"י הפלסטינים, מאשר אש"ף כי אותם סעיפים באמנה הפלסטינית השוללים את זכותה של ישראל להתקיים והוראות 
האמנה שאינן עולות בקנה אחד עם ההתחייבויות שבמכתב זה אינן ניתנות להפעלה כעת והן חסרות תוקף. כתוצאה, 
אש"ף מקבל על עצמו להגיש לאישורה הרשמי של המועצה הלאומית הפלסטינית את השינויים הדרושים ביחס לאמנה 

הפלסטינית.

שלך בכנות, 

יאסר ערפאת
יושב ראש

הארגון לשחרור פלסטין
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מכתב מיושב ראש אש"ף, יאסר ערפאת, לשר החוץ של נורבגיה: 2 .

9 בספטמבר 1993
הוד מעלתו

יוהן יורגן הולסט
שר החוץ של נורבגיה

השר הולסט הנכבד,

ברצוני לאשר בפניך כי עם החתימה על הצהרת העקרונות, אכלול את העמדות הבאות בהצהרות הפומביות שלי:
לאור העידן החדש שנפתח עם החתימה על הצהרת העקרונות, אש"ף מעודד את העם הפלסטיני  בגדה המערבית 
וברצועת-עזה וקורא לו ליטול חלק בצעדים המובילים לנורמליזציה של החיים, לדחיית האלימות והטרור, לתרומה 

לשלום וליציבות ולהשתתפות פעילה בעיצוב השיקום, בפיתוח הכלכלי ובשיתוף הפעולה.

שלך בכנות,

יאסר ערפאת
יושב ראש

הארגון לשחרור פלסטין

מכתב מראש ממשלת ישראל, יצחק רבין, ליושב ראש אש"ף, יאסר  3 .
ערפאת:

9 בספטמבר 1993
יאסר ערפאת

יושב ראש
ארגון השחרור הפלסטיני

אדוני היו"ר,

בתשובה למכתבך מתאריך 9 בספטמבר 1993, ברצוני לאשר בפניך כי לאור התחייבויותיו של אש"ף הכלולות במכתבך, 
החליטה ממשלת ישראל להכיר באש"ף כנציגו של העם הפלסטיני ולהתחיל במו"מ עם אש"ף במסגרת תהליך השלום 

במזרח התיכון.

שלך בכנות,

יצחק רבין
ראש ממשלת ישראל


