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  السالم عمليةالفلسطيني إىل  فريقرئيس ال نص املذكرة التي وجهها
  فيصل احلسيني، إىل وزير اخلارجية األميركي، جيمس بيكر، ،يف الشرق األوسط

  ]مقتطفات[يحدد فيها املطالب الفلسطينية من املفاوضات 
 

      20/7/1992 ،القدس
  
  

  مذكرة

  إىل السيد بيكر

  من فيصل احلسيني

  

انب الفلسطيني عن التزام عميق ومبدئي بعملية السالم، التي بدأت يف مدريد اجل لقد برهن  
ورغم كل حماوالت إسرائيل . رغم الشروط املؤملة واجملحفة. 1991) 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 . ية واألرواحمادتها احلقوق اإلنسان

اخلطيرة بعملية السالم، وتغيير النهج، وكذلك جميع األوضاع السلبية التي خلقتها احلكومة 
  .السابقة يف األراضي الفلسطينية احملتلة

.......  

تمرار عملية السالم، الوقف ولذا، فإن من األهمية احليوية بالنسبة لنا، وبالنسبة الس  
الفوري جلميع األعمال غير املشروعة، والوحيدة اجلانب واالستباقية من تلك األعمال، هناك 

بالدرجة األوىل جميع أنواع االستيطان اإلسرائيلي يف األراضي الفلسطينية احملتلة، بما يف ذلك 
انتهاك للقانون الدويل، وللبنود هي غير مشروعة، وفيها  القدس، جميع أنواع النشاط االستيطاين

" السياسية"إذن، التمييز الذي تفرضه إسرائيل بين املستوطنات . التي تستند عليها عملية السالم
هو حماولة إلسباغ الشرعية على النشاط غير املقبول وغير " االستراتيجية"واألخرى األمنية أو 

إن أي . االستمرار، يف نفي جوهره بالذات االنصياع ملقتضيات السالم، مع الشرعي، وإلعطاء مظهر
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قبول بالنشاط االستيطاين، من أي نوع، ال يعني سوى إعطاء الشرعية للتوسع اإلسرائيلي يف 
  .التعامل مع األراضي الفلسطينية احملتلة

وسياسة الواليات املتحدة جتاه املستوطنات اإلسرائيلية، التي أدت إىل وقف ضمانات 
ات دوالر أنقذت وحدة عملية السالم وزادت من مصداقية الواليات املتحدة القروض بعشرة مليار

ومن الضروري أن . كراعية وللحفاظ على حيوية عملية السالم، وعلى املشاركة الفلسطينية فيها
وأن تقوم بخطوات  تكف إسرائيل عن كل نشاطات االستيطان يف األراضي الفلسطينية احملتلة فوراً،

تبرهن فيها عن احترام حقوق اإلنسان، وأن حتقق أيضاً تقدماً ملموسًا يف املفاوضات، وذلك 
ومنح الواليات املتحدة لضمانات القروض يف غياب مثل تلك . كبراهين على النية احلسنة

ضات، التطورات اإليجابية امللموسة، سوف ينسف مصداقية الواليات املتحدة كراعية للمفاو
ويف الوقت الذي نعترف فيه بظهور لهجة جديدة يف إسرائيل مع . وسوف يسيء إىل جمموع العملية

انتخاب حكومة جديدة، فإننا نستمر مع ذلك يف املطالبة بمبادلة فعلية وفعالة مع مواقفنا، 
وبخطوات حقيقية، للبرهان عن النية احلسنة، وللبدء بمرحلة جديدة يف املفاوضات تتجاوز 

ونظراً لالستعداد الدويل املسبق يف النظر إىل بيان . العلني كلبالغيات وخطابات االستهالا
احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة على أنه إيجابي باملقارنة مع تصلب احلكومة السابقة، تأمل أال يكون 

  .اإلسرائيلية على حساب عملية السالم –أي حتسن يف العالقات األميركية 

يني يتطلع إىل مرحلة جديدة يف املفاوضات تلي التجربة املؤملة الطويلة اجلانب الفلسط
من املماطلة اإلسرائيلية، ومن انتهاكات حقوق اإلنسان، ومن النشاطات االستيطانية املتصاعدة 

وكبرهان على جدية النوايا، يجب أن تقبل إسرائيل بالتطبيق القانوين التفاقية جنيف الرابعة، وأن 
خاصة تشمل اإلفراج عن املعتقلين السياسيين، وإغالق معسكرات االعتقال،  تقوم بخطوات

، وعودة املبعدين، ورفع الرقابة واحلظر عن كل النشاط )خصوصاً كتسيعوت يف النقب(ومراكزه 
السياسي، وإلغاء القيود التي تشمل االقتصاد، والوقف الكامل للتعذيب ولسوء املعاملة بحق 

ووضع نهاية للعقوبات اإلدارية، بما يف ذلك هدم البيوت وإغالقها،  .السجناء الفلسطينيين
، وإلغاء خطط استخدام األرض التمييزية، 1945واالعتقال اإلداري، وإلغاء قوانين الطوارىء لعام 

، الذي يمنع الفلسطينيين من تسجيل األرض، وإنهاء ممارسات اجليش 291واألمر العسكري رقم 
نار على املدنيين، بما يف ذلك حل الوحدات اخلاصة املتخفية، ووضع غير الشرعية بإطالق ال

  .نهاية لإلعدامات امليدانية

....... 
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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 http://www.palestine‐studies.org/ar/ 


