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  وثائق دولية 
  

   يف األمم املتحدة رسالة مندوبة الواليات املتحدة
  قرارات متعلقة بالقضية الفلسطينية بشأن إلغاء

  ]مقتطفات[ .8/8/1994نيويورك، 
  

  
ما يلي مقتطفات تلخص موقف الواليات املتحدة من القضية الفلسطينية يف األمم املتحدة يف ضوء العملية [

طوي على حماولة من قبل الواليات املتحدة إللغاء قرارات األمم املتحدة املتعلقة بالقضية وهو موقف ين. السلمية
  .]الفلسطينية، وإحالل االتفاقات النابعة من اتفاق أوسلو حملها

شاركت مؤخراً يف االحتفال الذي جرى يف واشنطن احتفاء باالتفاق التاريخي بين إسرائيل واألردن، 
د عشرة شهور فقط من االتفاق بين رئيس احلكومة يتسحاق رابين ورئيس منظمة التحرير الذي تم التوصل إليه بع
لألمم [ن جنعل مقاربة اجلمعية العامة أويتعين علينا أن نبني على هذين االختراقين و. الفلسطينية ياسر عرفات

عية العامة لألمم املتحدة أن وينبغي للجم .للقضايا العربية ـ اإلسرائيلية منسجمة مع احلقائق احلالية] املتحدة
وتبني . تعزز العملية السلمية بالتشجيع على املصاحلة، ودعم االتفاقات بين األطراف، ورعاية التنمية االقتصادية

، سيكون بمثابة اختبار ملوقف األمم 1993يجابي يرحب بالتقدم القائم يف العملية السلمية، كما فعلنا سنة إقرار 
ويف الوقت نفسه، فإن القرارات املثيرة للنزاع التي تبرز اخلالفات السياسية من دون أن . املتحدة الواقعي اجلديد

وكالة غوث وتشغيل الالجئين [لقة باألونروا القرارات املتعددة املتع(تشجع على حلول ينبغي تدعيمها 
القرار املتعلق بالتسلح اإلسرائيلي النووي وقرار (، أو إلغاؤها )القرار املتعلق باجلوالن(، أو حتسينها ]الفلسطينيين

  ).حق تقرير املصير
إذ إن هذه  ينبغي إسقاطها،" احلل النهائي"ونعتقد أيضاً أن العبارات يف القرارات التي تشير إىل قضايا 

. وهذه تشمل الالجئين، واملستوطنات، ووضع القدس. القضايا هي حالياً يف قيد التفاوض بين األطراف نفسها
مثل (وأخيراً، ينبغي أن ندعم احلكم الذاتي الفلسطيني بإعادة توجيه املوارد وحتويلها من هيئات عفاها الزمن 

ىل برامج األمم املتحدة املوجهة إىل مساعدة الفلسطينيين يف ، إ)اللجنة اخلاصة لتقصّي املمارسات اإلسرائيلية
 ...تطوير أراضي احلكم الذاتي

  

                                                 
 أولبرايت. مادلين ك.  
  على هذه الرسالة من المكتب الصحافي التابع لألمم المتحدة" مجلة الدراسات الفلسطينية"حصلت.  



 

 
 

  

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
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