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  مذكرة مقدمة من الوفد الفلسطيني
  إىل الوفد اإلسرائيلي

  *.21/9/1992واشنطن، 
  

من مداوالت األسبوع املاضي، ومن أجل جتنب سوء الفهم، نود البدء بإعادة  انطالقاً  
التأكيد على التزامنا الواضح، خالل املباحثات القادمة، بمرجعية املفاوضات املستندة إىل القرار 

  :يقه، كما يليوآليات تطب 242
إننا نفهم من رسالة الدعوة والتوضيحات التي قدمها لنا الراعي األميركي حول مرجعية  -1

هو األساس الذي تبنى عليه هذه املفاوضات  242هذه املفاوضات، أن قرار جملس األمن رقم 
إال إنه  يف املرحلة النهائية، سوف يتم أساساً 242وبالرغم من أن التنفيذ الكامل لقرار . بأسرها

يبقى املرجع الرئيس ملرحلتي املفاوضات، االنتقالية والنهائية، ولكافة املسارات واجلبهات 
مبدأ العربية ـ اِإلسرائيلية ومن بينها املسار الفلسطيني ـ اِإلسرائيلي، حيث أنه القرار الذي يكرس 

مقابل إقامة عالقات أي انسحاب إسرائيل من األراضي العربية احملتلة مقايضة األرض بالسالم، 
 .سالم بين األطراف العربية وبينها

أية اقتراحات أو مشروعات تتناقض مع هذا الفهم، أي  إن ذلك يعني أننا سنرفض تماماً  
. أو تصعب من تطبيقه يف املرحلة النهائية 242جتحف بالتطبيق النهائي لقرار  تخلق أوضاعاً 

األرض الفلسطينية احملتلة التي تؤدي إىل هذا كما أننا سنعارض بقوة كافة اإلِجراءات على 
السالم،  مفاوضاتاإلِجحاف بتطبيق القرار، وسنعتبرها إجراءات جمهضة الحتماالت النجاح يف 

نشاطات استيطانية يف األرض الفلسطينية احملتلة بما يف  اإلِجراءات القيام بأيةوعلى رأس هذه 
على القدس الشرقية، أو تكرس  242انطباق القرار  حول ذلك القدس، أو أية إجراءات تخلق شكوكاً

ضمها أو توسيع حدودها البلدية، أو تغيير هويتها كمدينة فلسطينية حمتلة، فنحن نفهم أن اإلِطار 
يشمل كافة األرض الفلسطينية احملتلة التي احتلت  242اجلغرايف للحكم االنتقايل حسب القرار 

  .أو ما بعده 1967 ]يونيو[حزيران  5يف 
إننا نفهم أن املرحلة االنتقالية هي تلك التي حتضر األرض الفلسطينية احملتلة وشعبها   

ولشعار األرض مقابل  242الفلسطيني للمرحلة النهائية التي يتم فيها التطبيق الكامل للقرار 
  .السالم
منطقة إننا لن نقبل ـ ومن نفس املنطلق ـ تغييب أي موضوع ذي عالقة، أو    -2

جغرافية فلسطينية حمتلة، عن نطاق التفاوض على املرحلة االنتقالية، أو تغييب أي جزء من 
 .الشعب الفلسطيني عند التفاوض على املرحلة النهائية

نحن نفهم أن املرحلة االنتقالية من املفاوضات تبحث يف إجراءات احلكومة االنتقالية   
ينية احملتلة بما يف ذلك القدس، كما أننا نتفهم أن على الفلسطينية، وتطبيقها على األرض الفلسط

املوضوعات  اتفاق، وأن هناك خالفات كبيرة حولالطرفين أن يتفاوضا بحسن نية للوصول إىل 
املطروحة للتفاوض، ولكن ذلك يتطلب أن تخضع املوضوعات املطروحة كافة للنقاش على 

  .242طاولة املفاوضات، يف حدود مرجعية القرار 

                                                 
 .الوفد الفلسطيني إىل مفاوضات السالم :املصدر *
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ننا لن نقبل أن يفرض علينا اإلِطار اِإلسرائيلي للتفاوض، أو أن يكون املشروع إ -3
اإلِسرائيلي هو نقطة االنطالق كمشروع كامل للتفاوض، فذلك فرض ال نقبل به يف إطار التساوي 

للتفاوض يحقق " إطار عام"حترام املتبادل والنوايا الطيبة، ولكننا نؤمن بأن االتفاق على واال
ِإلطار عام يمكن الوصول من  وقد قدمنا لكم مشروعاً. يف منهجية وأسلوب التفاوضالتوازن 

واىل أن يمكن االتفاق على هذا اإلِطار فإننا نرضى باالنطالق من . خالله إىل إطار عام مشترك
النقاط املشتركة التي وردت يف جدويل األعمال املقدمين منا ومنكم وهي املوضوعات األساسية 

يسمح ذلك لكل طرف بعرض وجهة نظره املتضمنة يف مشروعه اخلاص يف كل للتفاوض، و
 .موضوع على حدة

  



 

 
 

  

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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