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  ملذكرة التي تسلمها وزير اخلارجية األميركي،ا
  جيمس بيكر، خالل اجتماعه مع وفد

  من الشخصيات الفلسطينية يف األراضي احملتلة
  ]مقتطفات[ *.12/3/1991القدس، 

  
  [. . . . . . .]  

ان منظمة التحرير الفلسطينية هي قيادتنا الشرعية الوحيدة، والناطقة باسمنا، اجملسدة للهوية  - 1
ا يف كل املفاوضات نالفلسطيني يف كل مكان، وهي بالتايل خمولة بتمثيل بنية، واملعبرة عن إرادة الشعالوط

 .يد الساحق من جماهيرنايواجلهود السياسية، وهي تتمتع بالشرعة الديمقراطية للقاعدة الشعبية وبالتأ
دخل او حتكم يف هذا ان من حق الشعب الفلسطيني وحده اختيار قيادته ولن يقبل هذا الشعب بأي ت

  .املوضوع األساس
اننا نؤكد التزامنا بمبادرة السالم الفلسطينية والبرنامج السياسي، كما فصلتهما الدورة التاسعة  - 2

ة ي، ونؤكد عزمنا على السعي للتوصل إىل تسو1988] نوفمبر[عشرة للمجلس الوطني الفلسطيني يف تشرين الثاين 
االسرائيلي على أساس ذلك، ويظل هدفنا هو إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة  /سياسية عادلة للصراع الفلسطيني 

 .على التراب الوطني الفلسطيني، إىل جانب دولة إسرائيل، وضمن إطار احلل املستند إىل دولتين
ان التزامنا بالشرعية الدولية، ال يتزحزح، كما اننا نؤيد حكم القانون الدويل يف قبول ودعم قرارات  - 3

 .مم املتحدة املتعلقة بالقضية الفلسطينية كافة، وبالتايل فاننا ننادي بتطبيقها الفوري والكاملاأل
يجب االعتراف باحلقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وصيانتها وتأييدها، وخاصة حقنا يف تقرير  - 4

 .املصير واحلرية وإقامة الدولة
ية من اجملتمع الدويل، او ان يجري يجب أال حتظى دولة ما، بشكل منفرد، بمعاملة ذات أفضل - 5

اعتبارها بأنها فوق املعايير والقوانين، التي حتكم السلوك او العالقات ما بين األمم، ولذا فانه يجب عدم السماح 
السرائيل بمواصلة إفراغ قرارات األمم املتحدة اخلاصة بالفلسطينيين، من مضمونها او رفضها او انتهاكها، 

ومما له عالقة ويتسم ومصادرة األرض واملصادر، ] املستعمرات[ضم القدس الشرقية وإقامة وخاصة فيما يتعلق ب
، املتعلقة بحماية 1949بطابع االحلاح بشكل خاص، تلك الضرورة األساسية لتطبيق معاهدة جنيف الرابعة سنة 

ا االنسانية األساسية، الفلسطينيين املدنيين العزل من وحشية االحتالل وخاصة انتهاكاته املتواصلة حلقوقن
وكافة أشكال العقوبات اجلماعية، مثل هدم املنازل وإغالق اجلامعات واملدارس، ومنع التجول، واحلصار العسكري 

 .واخلنق االقتصادي
غير شرعية على فلسطين  التي تمارسها إسرائيل بصورة) ديفاكتو(ان السيادة ذات األمر الواقع  - 6

خالل  ، مناحملتلة، يجب ان تتوقف فورا، كما يجب إقامة وتطبيق نظام حماية للفلسطينيين وحماسبة إسرائيل
 .تكليف هيئة األمم، ممارسة جملس األمن حقه يف تنفيذ ذلك

ملوافقة يجب ان تتقدم عملية السالم بالزخم الذي ولدته إرادة اجملتمع الدويل وأن ال تكون خاضعة  - 7
 .إسرائيل ورفضها

ان اآللية األكثر مالءمة لتقدم عملية السالم، هي املؤتمر الدويل القادر على الوصول إىل نتائج  - 8
مرحلية يجب ان تتم ضمن خطة شاملة ومترابطة ومتماسكة ذات إطار زمني ان اية خطوات او ترتيبات . ملموسة

 .ةحمدد للتنفيذ، وتؤدي إىل إقامة الدولة الفلسطيني
ال يمكن ان تظل العملية السلمية عرضة للتقويض، نتيجة لسياسة إسرائيل يف خلق وقائع لتغيير  - 9

ان اعتقال النشطاء السياسيين واملنادين بالسالم، . سكانية او االجتماعية يف منطقتنالة او اتيليبواحلقائق اجليو
ة وتصعيد كافة أشكال القمع والتنكيل ياحلديدان سياسة القبضة . يجب ان يتوقف، كما يجب اإلِفراج عن املعتقلين

ال تؤدي إىل خلق ظروف ال يمكن للفلسطينيين حتملها وحسب، بل انها تثير أيضا مشاعر العداء واملرارة القادرة 
 .على تخريب عملية السالم
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ال يمكن ضمان امن املنطقة كلها إال من خالل سالم حقيقي مضمون دوليا، وليس من خالل  - 10
املركزية ان السالم احلقيقي واالستقرار سينتجان عن معاجلة األسباب . واألرض او العنفسالح امتالك ال

انه بحل الصراع . واملسألة الفلسطينية هي مفتاح االستقرار يف املنطقة. للصراعات بطريقة جدية وشاملة
 .عادلةالفلسطيني ـ االسرائيلي فقط يمكن حل الصراع العربي ـ االسرائيلي بصورة دائمة و

يمكن حتقيق استقرار وازدهار املنطقة، من خالل التعاون املستقبلي، املستند إىل املشاركة  - 11
 .والتبادلية واالعتراف، ومتابعة االهتمامات واحلقوق املشتركة

ان بامكاننا، بوصفنا فلسطينيين حتت االحتالل، ان نسمو فوق ظلم واضطهاد احلاضر القائم، وأن نطرح   
وإذ نقوم بذلك، فاننا نؤكد حقوقنا الوطنية، ونتمسك بالشرعية الدولية . للسالم واالستقرار صورة مستقبلية

  .تند إقامة عامل جديد إىل سياسة العدل واملبادئ األخالقيةتسونتصور ان 
 

  



 

 
 

  

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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