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  مذكرة من الفريق الفلسطيني املفاوض
  إىل وزير اخلارجية األميركي

  .23/2/1993، القدس
  

    
الفلسطيني يف مذكرته، إىل أن الواليات املتحدة مل تنهض بمسؤولياتها جتاه عملية السالم،  أشار الفريق  

وإنه، لكي تقوم الواليات  .وأن هذا أدى لتقويض مصداقيتها، وإلثارة الشكوك العميقة حول عملية السالم نفسها
) 338(و) 242(املتحدة بدورها، فإن عليها أن تؤكد على مرجعية عملية السالم املتمثلة يف قراري جملس األمن 

  .مبدأ األرض مقابل السالم، وأن تضمن احترام جميع األطراف إىل هذه املرجعية واتباعها
جربة الفلسطينية اجلماعية والتاريخية شبح إنها تثير يف الت: وبالنسبة لإلبعادات قالت املذكرة  

، وأضافت إنه ال يمكن الفصل بين الهوية الوطنية للشعب 1948وصدى مأساة االقتالع والنفي عام " الترانسفير"
الفلسطيني وبين أرض فلسطين، وإن هذه العالقة جوهر الوجود واالستمرار الفلسطيني، كما أن اإلبعادات وضعت 

  .خطر داهم، كونها شكّلت أفعاالً، وأظهرت نوايا تتناقض ومبادىء وأهداف عملية السالم عملية السالم أمام
وأن تقر الواليات املتحدة وإسرائيل، ) 799(للقرار الفوري وطالبت املذكرة، بأن تقوم إسرائيل بالتنفيذ   

املستقبل، لكي يمكن لعملية ة اإلبعاد يف إسرائيل بعدم اللجوء لسياسصراحة، بعدم قانونية اإلبعاد، وأن تلتزم 
  .السالم أن تستأنف وللطرف الفلسطيني أن يشارك

وعلى صعيد قضايا حقوق اإلنسان، أشارت املذكرة للتصعيد اخلطير يف االنتهاكات الوحشية اإلسرائيلية   
وحقوق اإلنسان، مستعرضة جممل هذه االنتهاكات يف خمتلف اجملاالت، بما فيها استمرار النشاط االستيطاين 

. واحلصار االقتصادي ،املعتقلين وهدم البيوت، وقتل األطفال، ونشاط وحدات القتل اخلاصة، ووضع املكثف،
  .وطالبت املذكرة بتوفير حماية دولية، على الفور، للشعب الفلسطيني يف األراضي الفلسطينية احملتلة

للحوار  يأما بالنسبة للعالقات األميركية الفلسطينية، فقد شددت املذكرة على وجوب االستئناف الفور  
لفلسطينية، كما أكدت املذكرة على ضرورة إلغاء التقييدات املفروضة على بين اإلدارة األميركية ومنظمة التحرير ا

  .املشاركة الفلسطينية يف عملية السالم
وعلى صعيد املفاوضات، حمّل الفريق الفلسطيني احلكومة اإلسرائيلية املسؤولية الكاملة عن تعثر   

وأكد أنه يتوجب اإلقرار بانطباق القرار . لزمنياملفاوضات، مشيراً النتهاكها ملرجعية العملية السلمية وإلطارها ا
على جميع املراحل وعلى الترابط الزمني واملوضوعي بين هذه املراحل، وضرورة إقرار إسرائيل بوضع ) 242(

  ).242(القدس والضفة والقطاع كأراض حمتلة وبمبدأ االنسحاب الوارد يف صلب القرار 
بكامل األراضي احملتلة كوحدة جغرافية وسياسية وتشريعية كما أشارت املذكرة إىل ضرورة االعتراف   

واقتصادية واحدة خالل املرحلة االنتقالية، مؤكدة بذلك على رفض املشروع اإلسرائيلي الهادف لتجزئة األرض 
  .ولتكريس املستوطنات الفلسطينية،

، وأن أية 1967لة عام وأكد الفريق الفلسطيني أن القدس جزء ال يتجزأ من األراضي الفلسطينية احملت  
  .تسوية ال تشمل القدس تكون مرفوضة، وسيكون مصيرها الفشل
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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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