
  
                www.palestine‐studies.org 

  
  
  

  181، ص )1992 فيرخ( 12، العدد 3المجلد  ،مجلة الدراسات الفلسطينية

 

1 
 

  مذكرة رئيس اللجنة االستشارية للوفد
  إىل وزير اخلارجية األميركي الفلسطيني

  يحدّد فيها املطالب الفلسطينية من املفاوضات
  .20/7/1992القدس، 

  
لقد برهن اجلانب الفلسطيني عن التزام عميق ومبدئي بعملية السالم، التي بدأت يف مدريد   

الشروط املؤملة واجملحفة، ورغم كل حماوالت إسرائيل  ، رغم1991) أكتوبر(يف تشرين األول 
حلرف املفاوضات عن مسارها، بينما تنتزع ضريبة باهظة من الفلسطينيين يف ظل االحتالل، 

واآلن مسؤولية احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة هي وقف األضرار . مادتها احلقوق اإلنسانية واألرواح
ج، وكذلك جميع األوضاع السلبية التي خلقتها احلكومة اخلطيرة بعملية السالم، وتغيير النه

  .السابقة يف األراضي الفلسطينية احملتلة
الواليات املتحدة تعهدت كدولة راعية، ال بمهمة ضمان استمرار عملية السالم فقط، وإنما   

 أيضا باحلفاظ على وحدتها، وبالعمل كقوة دافعة لتنفيذ أهدافها على شكل سالم شامل وعادل يف
وعلى مبدأ األرض  338و 242املتحدة رقم املنطقة، مبني على قراري جملس األمن التابع لألمم 

  .مقابل السالم
ولذا، فإن من األهمية احليوية بالنسبة لنا، وبالنسبة الستمرار عملية السالم، الوقف   

مال، هناك الفوري جلميع األعمال غير املشروعة، والوحيدة اجلانب واالستباقية من تلك األع
يف األراضي الفلسطينية احملتلة، بما يف ذلك  جميع أنواع االستيطان اإلسرائيليبالدرجة األوىل 

القدس، جميع أنواع النشاط االستيطاين هي غير مشروعة، وفيها انتهاك للقانون الدويل وللبنود 
وطنات، السياسية التي تستند عليها عملية السالم إذن التمييز الذي تفرضه إسرائيل بين املست

واألُخرى األمنية أو االستراتيجية، هو حماولة إلسباغ الشرعية على النشاط غير املقبول وغير 
إن أي . مظهر االنصياع ملقتضيات السالم، مع االستمرار يف نفي جوهره بالذاتعطاء الشرعي، وإلِ 

وسع اإلسرائيلي يف قبول بالنشاط االستيطاين، من أي نوع، ال يعني سوى إعطاء الشرعية للت
  .التعامل مع األراضي الفلسطينية احملتلة

    
سياسة الواليات املتحدة جتاه املستوطنات اإلسرائيلية، التي أدت إىل وقف ضمانات و  

عملية السالم وزادت من مصداقية الواليات املتحدة القروض بعشرة مليارات دوالر أنقذت وحدة 
سالم، وعلى املشاركة الفلسطينية فيها، ومن الضروري أن كراعية، وللحفاظ على حيوية عملية ال

، وأن تقوم بخطوات تكف إسرائيل عن كل نشاطات االستيطان يف األراضي الفلسطينية احملتلة فوراً
يف املفاوضات، وذلك  ملموساً  تقدماً تبرهن فيها عن احترام حقوق اإلِنسان، وأن حتقق أيضاً

الواليات املتحدة لضمانات القروض يف غياب مثل تلك ومنح . كبراهين على النية احلسنة
التطورات اإلِيجابية امللموسة، سوف ينسف مصداقية الواليات املتحدة كراعية للمفاوضات، 

                                                 
 فيصل احلسيني. 
 جيمس بيكر. 
 "وقد وُجّهت املذكرة إىل وزير اخلارجية األميركي . 11 – 10، ص 1992/ 6/9، 468، العدد )بيروت" (احلرية

 .خالل زيارته للمنطقة
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ويف الوقت الذي نعترف فيه بظهور لهجة جديدة يف إسرائيل مع . وسوف يسيء إىل جمموع العملية
املطالبة بمبادلة فعلية وفعالة مع مواقفنا،  انتخاب حكومة جديدة، فإننا نستمر مع ذلك يف

وبخطوات حقيقية، للبرهان عن النية احلسنة، وللبدء بمرحلة جديدة يف املفاوضات تتجاوز 
لالستعداد الدويل املسبق يف النظر إىل بيان  ونظراً. البالغيات وخطابات االستهالك العلني

مع تصلب احلكومة السابقة، نأمل أال يكون  قارنةجلديدة على أنه إيجابي باملاحلكومة اإلِسرائيلية ا
  .األميركية ـ اإلسرائيلية على حساب عملية السالمأي حتسن يف العالقات 

    
املؤملة الطويلة اجلانب الفلسطيني يتطلع إىل مرحلة جديدة يف املفاوضات تلي التجربة   

. شاطات االستيطانية املتصاعدةمن املماطلة اإلسرائيلية، ومن انتهاكات حقوق اإلِنسان، ومن الن
وكبرهان على جدية النوايا، يجب أن تقبل إسرائيل بالتطبيق القانوين التفاقية جنيف الرابعة، وأن 

تقوم بخطوات خاصة تشمل اإلِفراج عن املعتقلين السياسيين، وإغالق معسكرات االعتقال، 
لرقابة واحلظر عن كل النشاط ، وعودة املبعدين، ورفع ا)خصوصا كتسيعوت يف النقب(ومراكزه 

السياسي، وإلغاء القيود التي تشل االقتصاد، والوقف الكامل للتعذيب ولسوء املعاملة بحق 
السجناء الفلسطينيين، ووضع نهاية للعقوبات اإلِدارية، بما يف ذلك هدم البيوت وإغالقها، 

خطط استخدام األرض التمييزية، ، وإلغاء 1945واالعتقال اإلِداري، وإلغاء قوانين الطوارئ لعام 
، الذي يمنع الفلسطينيين من تسجيل األرض، وإنهاء ممارسات اجليش 291واألمر العسكري رقم 

فية، ا يف ذلك حل الوحدات اخلاصة املتخالفلسطينيين، بم الشرعية بإطالق النار على املدنيين غير
  .لإلعدامات امليدانيةووضع نهاية 

التي فرضها الليكود على طبيعة وشكل املشاركة الفلسطينية يف  إضافة إىل ذلك، القيود  
املفاوضات يجب أن تُلغى، ومن اجلملة تمكين الفلسطينيين من القدس ومن خارج األراضي 

  .احملتلة من املشاركة مباشرة يف املفاوضات يف كال املسارين الثنائي ومتعدد األطراف
للمفاوضات، نرغب يف أن نكرر موقفنا من أن  ونحن، إذ قبلنا باملقاربة ذات املرحلتين  

املرحلة األوىل االنتقالية للحكم الذاتي هي مرحلة مؤقتة ومرحلية يف إطار حمدد من الزمن، 
ىل ممارسة الشعب الفلسطيني  االنسحاب اِإلسرائيلي الكامل وإإىلقود، بتماسك داخلي وتعاقب، تو

ية املستقلة، ويجب عدم السماح ألي من اخلطوات حلق تقرير املصير، وللعودة وللدولة الفلسطين
  .االنتقالية باملساس بتلك األهداف، أو التأثير املعيق للوصول إليها

ومن (أي سلطة فلسطينية لهذه املرحلة يجب أن تتمتع بالسيطرة على األرض واملوارد   
راضي احملتلة، ويجب أن تنتخب عبر انتخابات سياسية على مستوى الشعب يف األ) اجلملة املياه

بما يف ذلك القدس، وذلك إلقامة جمعية تشريعية، العضوية فيها يجب أن تشمل مسؤوليات إدارية 
  . خمتلفة، وحسب االستحقاقات والقدرة

، كي تكون دولياً واالنتخابات العامة إىل اجلمعية التشريعية، ونقل السلطة يتطلب إشرافاً  
  .اإلِسرائيلي، مع تقديم احلماية للمدنيين الفلسطينيينذات معنى وسلمية، ولتحول دون التدخل 

احترام اإلِطار الزمني اخلاص إذن االنتخابات التشريعية حتت  ومن الضروري أيضاً  
، كي يليها مباشرة 1992) نوفمبر(اإلِشراف واحلماية الدوليين يجب أن جتري يف تشرين الثاين 

 1967) يونيو(األشخاص املبعدون يف حزيران من القدس الشرقية و نالفلسطينيو. نقل السلطة
وينتظر مع بداية . الفلسطينياالنتخاب يجب أن يكونوا خميرين يف التصويت على أساس قانون 

سرائيلي واسع من املناطق اآلهلة إاالنتخابية، أن يجري انسحاب عملية االنتخاب واحلملة 
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حلة الثانية من املفاوضات، ردد يف املوبينما الوضع الدائم لكامل القدس يجب أن يتح. بالسكان
إن إسرائيل . فإن القدس الشرقية كأرض حمتلة ال يمكن إبعادها عن ترتيبات املرحلة االنتقالية

تقوم بخطوات من طرف واحد، لقد غيرت الوضع الديموغرايف والديني والثقايف والفيزيائي 
بسلطة احلكم الذاتي االنتقايل  والقانون للقدس، والكف عن مثل هذه اخلطوات وإحلاق القدس

  .يؤلفان ضرورة واضحة
وباالعتراف باحلاجة احلقيقية لتحقيق تقدم جوهري يف املفاوضات، فإننا نأمل أن   

نحن مستعدون . 1992) أغسطس(يجري استئناف املفاوضات يف روما يف أقرب فرصة، يف آب 
قيق هدف تشرين الثاين للدخول يف مفاوضات مستمرة متصاعدة، كي نتمكن من حت تماماً

  .1992) نوفمبر(
. نقر بموقف إسرائيل من تسريع املفاوضات، والدخول يف املسائل اجلوهرية نحن أيضاً  

يف جو سوف تسجل بما تستحقه، وسوف تساهم وأي أعمال إيجابية يقوم بها اجلانب اِإلسرائيلي 
  .عملية السالم ويف جوهرها

بناءة  شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، بذلت جهوداً منظمة التحرير الفلسطينية، كممثل  
لذا، فإن من املناسب . وإيجابية بطرح قضية السالم، وساهمت بذلك يف عملية السالم اجلارية

. ف.ت.، أن تقوم الواليات املتحدة بخطوات ملموسة من أجل إعادة حوارها مع مواملفيد جداً
  .حلوار، الذي يجب أن يؤذن بعهد جديد يف منطقتنامع املبدأ املرشد، وهو حل الصراع با انسجاماً

  
  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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