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  بيان للوفد الفلسطيني

  ـ إسرائيلية منفصلة بإجراء حمادثات فلسطينية
  .10/12/1991، واشنطن

  
  

إن صنع السالم يتطلب أن . يجب أن تبدأ احملادثات الفلسطينية ـ اإلسرائيلية املباشرة اآلن
إن هذا املطلب الواضح إلجراء . يدخل طرفا الصراع يف حمادثات مباشرة حول األمور اجلوهرية

  .مفاوضات جدية، يتطلب بكل وضوح عقد حمادثات فلسطينية ـ إسرائيلية مباشرة ومنفصلة
تشرين األول  18وقد أكدت رسالة الدعوة للمؤتمر التي صدرت عن الدولتين الراعيتين يف 

  : أن جتري احملادثات املباشرة يف مسارين"حتديداً على ] أكتوبر[
  ـ مسار إسرائيلي ـ عربي،1
  ".ئيلي ـ فلسطينيـ مسار إسرا2

إننا ملتزمون ببدء املسار . جنرار وراء قضايا جانبيةال يرغب الوفد الفلسطيني اال
إننا نتفق مع روح . اإلسرائيلي ـ الفلسطيني لهذه احملادثات دون وضع مزيد من العقبات والعراقيل

  .اقشات املطولةالدعوة األميركية لهذه احملادثات يف مدينة واشنطن، والتي حثت على جتنب املن
إن حماولة الوفد اإلسرائيلي لتغيير أسس وقواعد مرجعية هذه املفاوضات ما هي إال 

  .تكتيك معيق ال داعي إليه يهدف إىل املماطلة
ويف الواقع، فقد وافق الوفد اإلسرائيلي على إجراء هذه احملادثات  .حان وقت العمللقد 
عندما وافق على البيان املشترك " مسار فلسطيني ـ إسرائيلي ومسار أردين ـ إسرائيلي"على أساس 

وما اإلصرار اإلسرائيلي . الذي صدر يف أعقاب اجلولة األوىل من املفاوضات الثنائية يف مدريد
ـ فلسطيني مشترك إال دليل على سوء النية ومؤشر على عدم الرغبة يف التعامل  على لقاء وفد أردين

  .مع القضايا اجلوهرية التي يجب بحثها يف املسار اإلسرائيلي ـ الفلسطيني
نصنعه ن السالم الذي لنزاع الفلسطيني ـ اإلسرائيلي، وإإن النزاع الذي نحن بصدده هو ا

ليس هناك أي تبرير لوضع مزيد من . لسطيني واإلسرائيلييجب أن يكون سالماً بين الشعبين الف
العقبات يف طريق املفاوضات املباشرة، فالترتيبات جاهزة، وإجراءات التنسيق الفلسطيني ـ 
األردين واضحة ومعدة، وحان الوقت كي نتوجه جميعاً إىل طاولة املفاوضات ليواجه 

ملية البحث اجلدي عن السالم التي من أجلها اإلسرائيليون والفلسطينيون بعضهم البعض ويبدأوا ع
  .مل يعد لدينا وقت نضيعه. حضرنا لهذه املفاوضات

  

                                                 
  "11/12/1991، )بيروت" (السفير.  



 

 
 

  

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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