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، رشاد الشوا، إىل الرئيس السابق جيمي كارتر، )املعزول(مذكرة رئيس بلدية غزة 

   1 يشرح فيها ممارسات إسرائيل يف األرض احملتلة
 
  ]3/1983/؟؟[
  

  ..فخامة الرئيس جيمي كارتر رئيس الواليات املتحدة السابق   

   –غزة  –من رشاد سعيد الشوا   

يشرفني استقبالك يف غزة مع تقديري جملهوداتك خالل توليك الرئاسة ومساعيك احلالية   
وبهذه .. للتوصل إىل حل عادل ودائم لقضايا الشعب الفلسطيني ومنطقة الشرق األوسط بشكل عام 

إىل حكومة لنقل صورة حقيقية عن الوضع هنا  لحةاملناسبة أود أن ألفت نظرك إىل الضرورة امل
ور األوضاع خالل هذا القرن وتوايل األحداث وتشابكها هالواليات املتحدة دون تأخير ان تد

والنتائج التي ترتبت عليها يدعوان إىل تفكير ومراجعة للتوصل إىل حل ناجح ألساس املشكلة 
  .للقضايا اجلانبية التي يجري بحثها سولي

التركيز التي يجب إدراكها يف هذا الصدد هي تسوية القضية الفلسطينية على ان نقطة   
  .أسس يرضاها ويقبل بها الفلسطينيون وإال فلن تستقر األوضاع يف هذا اجلزء من العامل

 . . .. . . .  

ان عملية تشجيع هجرة اليهود من أنحاء العامل، لالستيطان يف األراضي احملتلة مل توقع   
ب سكان البالد األصليين فقط إنما أوقعت الضرر بمئات اآلالف من اليهود القابعين يف األذى بالعر

خمتلف مدن العامل هانئين سعداء فأغرتهم املؤسسات الصهيونية بشتى الوسائل حتى تركوا 
  .بيوتهم التي ترعرعوا فيها وجاءوا ليقيموا على أرض الغير التي اغتصبتها دولتهم

  -: السيد الرئيس  

إعادة سرد هذه الوقائع إىل رجل مثلك هي دون شك أمر ممل ولكن اهتمامك بإيجاد ان   
بيغن غير األمينة التفاقات كامب ديفيد (.....) سالم عادل دائم واشمئزازك من طريقة تفسير 

اخلاصة بوقف سرطان االستيطان الذي يلتهم ما تبقى لنا من أرض بسرعة جنونية والذي يدفع 
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إىل التعبير عن مشاعرهم لرفض هذا االغتصاب بإلقاء بعض احلجارة على  بالشبيبة العربية
السيارات اإلسرائيلية وطريقة تعدي املستوطنين اليهود ببنادقهم الرشاشة كل هذا يضطرين إىل 
إعادة تذكيركم باملأساة ان مثل هذه األعمال تنمي روح الكبت واليأس يف النفوس وتبعث على 

  .ماكن أخرى وتنتهي بمولد جديد لإلرهابظهور أعمال العنف يف أ

. . . . . . .  

  سرقة أراضينا

تبرر سرقتها ألرضنا على أنها حق أدبي وكثيراً ما نسمع دفاعها عن ) إسرائيل(ان   
سياستها هذه بأن تلك األراضي هي أرض عامة أو ملك للدولة تستعملها لبناء مستوطنات عليها 

االراضي هي أراض أميرية تمتلكها حكومة الشعب املقيم على وقلة منها أراض خاصة ان هذه 
هذه األرض لصالح الشعب وليس لتستعملها دولة حمتلة لصالح رعاياها اجلشعين، ان الضرائب 

غير الشرعية تمتد إىل أعماق جنوب وقلوب شعبنا ويف سبيل تمويل احتالل تفرضه السلطات 
مي وبجانب حرماننا من حق الرأي يف كيفية فرض العسكرية ضرائب تعجيزية على اقتصادنا النا

تلك احلصيلة جند أنفسنا عاجزين أمام سيل الضرائب اجلديدة التي تفرض علينا لتمويل احلرب 
  .ضد أقاربنا يف لبنان ان هذه هي احلياة التي نعيشها هنا

  :سعادة الرئيس  

إلدارة األمريكية احلالية انه ال شك أنك تتفهم ذلك كله لكني استحلفك بالله أن تصر على ا  
وعلى الرئيس ريغان ان يدركوها أيضاً، انك تبحث عن حل عادل لقضايا املنطقة، وذلك من خالل 

  .زيارتك للشرق األوسط

. . . . . . .  

اننا نشعر بأن اجلواب السريع لوضعنا هو االحتاد الكونفدرايل مع اململكة األردنية والتي   
  .ت الحقيمكن ترتيب تفصيالتها يف وق

أما الترتيبات النهائية فستكون يف مصلحة الطرفين فمن شاء ..ان األهم هو العمل السريع   
دأ حياة جديدة مع هؤالء املوجودين يف املناطق احملتلة، وسيشعرون يبأن يعود من مكان جلوئه، ل

من  دعندئذ فقط بأن لهم هوية وحياة ذات معنى، ان مقترحات الرئيس ريغان حتتوي على عد
النواحي اإليجابية خاصة مبدأ إعادة املناطق احملتلة للسيادة العربية مع مبادرة أمريكية إلجبار 

يبة األمل التي يف الضفة الغربية ويف قطاع غزة وان خ تعلى التوقف عن بناء مستوطنا) إسرائيل(
دل على ا يا سيادة الرئيس عندما ضرب بهذا املطلب عرض احلائط فترة رئاستكم لتأبديتموه

تطابق أفكاركم الشخصية مع أفكارنا يف هذا الصدد، ان الرئيس ريغان على ما بيدو مل يقدر 
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يف احلقيقة يا سيادة الرئيس ان . ضرورة هذا األمر ولذا فقد جاءت مبادرته أقل مما كنا نتوقع
  .أال تتوانى يف إيصال هذه النقطة إىل حكومتكمساعة الصفر قد أزفت فنرجو 

 . . . . .. .  

  



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

ipsbeirut@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو لوثائقا هذه حتميل يمكن
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