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  بيان الرئيس األميركي جورج بوش
  بشأن تعليق احلوار مع منظمة التحرير الفلسطينية

  .1990يونيو / حزيران 20
  
  

بناء على توصية من وزير اخلارجية، قررت تعليق احلوار بين الواليات املتحدة األميركية ومنظمة 
تي تتخذها حلسم مشاكل متصلة التحرير الفلسطينية يف انتظار صدور رد مرض من املنظمة عن اخلطوات ال

املاضي والذي ] مايو[أيار  30بأعمال إرهاب يف اآلونة األخيرة، خصوصاً الهجوم اإلرهابي على إسرائيل يوم 
  .شنته جبهة التحرير الفلسطينية إحدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية

ياسر ) رئيس دولة فلسطين(اعترف  1986] ديسمبر[كانون األول  14ومن قبيل سرد اخللفيات، يف   
وقبل قراري  عرفات وهو يتحدث باسم اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية بحق إسرائيل يف الوجود

  .كما أعلن نبذ اإلرهاب 338و  242جملس األمن التابع لألمم املتحدة الرقم 
استجابت لشروطنا التي وضعناها  والحقاً لذلك أعلنت الواليات املتحدة أنه نظراً إىل أن منظمة التحرير

  .منذ زمن بعيد لبدء احلوار، قررنا بدء حوار حقيقي مع املنظمة
ويف ذلك الوقت أشدنا برئيس املنظمة عرفات التخاذه مثل هذه اخلطوات الضرورية وأجرينا هذا احلوار 

  .مع املنظمة من خالل سفارتنا يف تونس
تبادل ممثلو الواليات املتحدة ومنظمة التحرير يف انتظام  وعلى امتداد األشهر الثمانية عشر األخيرة

  .وجهات النظر يف شأن املوقف السياسي واألمني يف املنطقة
  .ويف موازنة األمر نرى أن تبادل وجهات النظر هذا ساهم يف حتقيق تقدم يف عملية السالم

بتسلل إرهابي إىل داخل حاولت جبهة التحرير الفلسطينية القيام  1990] مايو[أيار  30ويف يوم 
وأبو العباس زعيم جبهة التحرير الفلسطينية عضو يف اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير . إسرائيل عن طريق البحر

  .الفلسطينية
  .ويشير يف قوة حجم القوة واملنطقة اجلغرافية املستهدفة أن مدنيين كانوا مستهدفين

] مايو[أيار  31ويف يوم . ا حملاولة الهجوم اإلرهابي هذهويف ذلك اليوم أصدرنا بياناً نبدي فيه أسفن
بلغنا إليهم أنه ليس يف وسعهم التنصل من مسؤولية حماولة العمل أو. أثرنا هذا احلادث مع املنظمة يف تونس

هذه املسألة اإلرهابي الذي قامت به إحدى الفصائل املؤسسة للمنظمة وأنهم مطالبون باتخاذ خطوات للتعامل مع 
  .بة أبو العباس مرتكب احلادثقبإدانة العملية وإعالن عدم مسؤوليتها عنها وبالبدء باتخاذ خطوات ملعا

وإىل يومنا هذا مل تقدم املنظمة . وأعطينا منظمة التحرير متسعاً من الوقت للتعامل مع هذه املسألة
  .تفسيراً معقوالً للحادث ومل تتخذ اخلطوات التي حددت أعاله

وتأخذ الواليات املتحدة يف االعتبار أن منظمة التحرير الفلسطينية أعلنت عدم مسؤوليتها عن هذا 
ولكن كما أشرنا من قبل مل يكن هذا . الهجوم وأنها أصدرت بياناً تدين فيه الهجوم على املدنيين من حيث املبدأ

  .مل يكن هذا وحده كافياً. كافياً
حدة األميركية ومنظمة التحرير الفلسطينية أنه قادر على دفع عملية وأثبت احلوار بين الواليات املت

ويف الوقت نفسه يقوم هذا احلوار على افتراض أن منظمة التحرير راغبة يف . السالم العربي ـ اإلسرائيلي إىل أمام
  .بما يف ذلك نبذ اإلرهاب 1988] يناير[التزام شروط قبلتها من قبل يف كانون الثاين 
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الذي تكون املنظمة مستعدة التخاذ اخلطوات الضرورية، سنكون نحن مستعدين ملعاودة  ويف الوقت
وإىل ذلك احلين نأمل ونتوقع أن تستمر عملية السالم كما كان مقصوداً منها سعياً وراء تسوية شاملة . احلوار فوراً

ا هو أن مثل هذا السالم يجب أن يقوم وكما أعلنا مراراً، فإن رأين. للصراع العربي ـ اإلسرائيلي وسالم عادل ودائم
ومبدأ األرض يف مقابل السالم الذي ينطويان عليه، وأن يوفر  338و  242على أساس قراري األمم املتحدة رقم 

  .األمن إلسرائيل واحلقوق السياسية للفلسطينيين
حقيقية ونحن نؤمن بأن املشاركة الفلسطينية هي أمر حيوي ألي عملية ناجحة وأن هناك فرصاً 

يف هذه العملية ونأمل يف شدة أن يعرف اإلسرائيليون والفلسطينيون والدول العربية هذه الفرص  ينللفلسطيني
  .يجاد مناخ يمكن أن تزدهر فيه عملية سالم قابلة للتطبيقالويتخذوا اخلطوات الالزمة 

وأن يؤثروا عوض ذلك ونحن نستنكر العنف يف املنطقة وندعو كل األطراف إىل جتنب العنف واإلرهاب 
  .ونحن مستعدون الستمرار العمل مع األطراف املعنيين لتحقيق هذه الغاية. احلوار واملفاوضات

  



 

 
 

  

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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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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