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  عضواً  120مذكرة قدمها 
  يف اجمللس الوطني الفلسطيني إىل رئيس اجمللس

  .مطالبين بتصويب عملية التفاوض
  
  

ينتاب القلق قطاعات واسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني، يف الوطن والشتات، إزاء جمرى   
نية والقمعية وما رافقها من تصعيد للسياسة االستيطا العملية السياسية، التي أُطلقت من مدريد

وإبعاد قياداته الوطنية، واإلمعان يف حتدي قرارات  ئيلية ونهب األراضي وتشريد الشعباإلسرا
الشرعية الدولية والتنكر للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، حيث يتضح اليوم أن الشروط واألسس 

ذه العملية نحو التي فرضتها إسرائيل والواليات املتحدة على عملية السالم تهدف إىل دفع ه
تصفية القضية واحلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وذلك على أساس احلكم اإلداري الذاتي لسكان 
الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وتوفير الشروط إلدامة االحتالل، وتوطين الالجئين من أبناء 

ور منظمة التحرير شعبنا خارج وطنهم، وتطبيع العالقات العربية ـ اإلسرائيلية، وحماولة شطب د
إن . الفلسطينية كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني، وتمزيق وحدته وجتزئة قضيته الوطنية

مواصلة هذه العملية وفق الشروط األميركية ـ اإلسرائيلية، تلحق الضرر بمنجزاتنا الوطنية 
ير املنجزات التي وتدم. ف.ت.كما أن االستمرار يف هذا املسار سيؤدي إىل تغييب دور م. السياسية

حتققت على أكثر من صعيد، على امتداد ربع قرن من النضال الوطني املعاصر لشعبنا، وخاصة 
إن نضال شعبنا . انتفاضة شعبنا اجمليدة والتي تشكل إجنازاً وطنياً يجب احملافظة عليه وتطويره
الوحيد الذي يجب من أجل استقالله وحقه يف العودة وتقرير املصير على أرض وطنه هو اخليار 

  .التمسك به يف مواجهة اخملطط املعادي الذي يستهدف تصفية حقوقنا الوطنية التاريخية
إننا إذ نعلن تمسكنا باحلقوق الوطنية الثابتة لشعبنا العربي الفلسطيني، وندعو إىل رفض   

مباحثات  بربط املشاركة يف أية. ف.ت.الشروط األميركية ـ اإلسرائيلية، فإننا نطالب قيادة م
هي املمثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وبالتايل . ف.ت.تتناول قضيتنا الوطنية باإلصرار على أن م

التمسك بحقها يف تمثيل شعبنا بوفد موحد من اخلارج والداخل، بما فيه القدس، واإلصرار على 
عتماد قرارات الشرعية الدولية ووقف االستيطان كشرط مسبق، حيث أن استمرار املفاوضات مع ا

استمرار االستيطان يوفر الغطاء السياسي لالحتالل اإلسرائيلي ملواصلة سرقة األرض وتهويدها، 
واإلصرار على معاجلة قضية الالجئين باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من القضية الفلسطينية وفق 

، وتنفيذ 1949الذي كفل حق العودة، وااللتزام بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة لعام  194قرار رقم ال
 االنسحاب اإلسرائيلي الكامل من األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة، وجتسيد احلقوق الوطنية

                                                 
  ائحالشيخ عبد احلميد الس. 

  "وقد وُجهـت الوثيقـة إىل رئيس دولــة فلسطين، ورئيس  8ـ  6، ص 22/3/1992، 446، الـعدد )بيروت" (احلرية
ين لفصائل التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، واألمناء العاماجمللس الوطني الفلسـطيني، وأعضاء اللجنـة 

أربعة فصائل  خالل مؤتمر صحايف عقده ممثلو  1992مارس / آذار 15علنت من دمشق يوم وأُ. الثورة الفلسطينية
اجلبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، واجلبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجبهة النضال : من منظمة التحرير هي

. 1992مارس /رآذا 14وسُلمت يف عمان إىل رئيس اجمللس يوم . الفلسطينية الشعبي الفلسطيني، وجبهة التحريــر 
 .والوثيقة مذيلة بأسماء مقدميها، لكننا حذفنا هذه األسماء لضرورات تقنية
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 للوللشعب الفلسطيني، بما فيها حقه يف العودة وتقرير املصير والدولة املستقلة ورفض احل
  .اجلزئية واملنفردة

إن االلتزام العملي بهذه األسس من شأنه احملافظة على احلقوق الوطنية لشعبنا وحماية   
مكتسباته، ويفتح الباب ملراجعة شاملة، تكفل إرساء العملية السياسية على أسس تتطابق مع 

  .قرارات الشرعية الدولية والعربية والفلسطينية
  



 

 
 

  

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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